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emura

Великолепно съчетание между ефективност и лукс.
Можете просто да се влюбите в него.
› Проектиран,

за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил
› Сребърният филтър и въздухопречиствателите улавят 99% от алергените, като
полени и акари
› 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори до най-далечните ъгли на
стаята ви
› Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие
и ви защитава от въздушни течения
› Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко
време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно към климатика!

Daikin Emura
Най-добрият дизайн

Най-важен е дизайнът
Дизайнът е всичко. Той е в избора да бъде
създадена стилна и елегантна климатична система,
която изглежда страхотно.
Той също е в избора на интелигентна технология,
която винаги гарантира комфортна температура в
помещението.

Проектиран в Европа за Европа

Дизайн, печелещ награди

Daikin Emura е резултат от непрекъснатата
изследователска дейност за създаване на
превъзходни решения за климатизация за
европейските сгради. Първият Daikin Emura беше
представен на пазара през 2010 г., а стенната
климатична сплит система придаде нов смисъл
на понятието за климатизация в европейския
интериорен дизайн. Новото поколение климатични
уреди добави още по-голяма функционалност, като
ги направи още по-подходящи за европейската
архитектурна естетика, технически стандарти и
изисквания на потребителите.

Daikin Emura беше отличен с наградата за дизайн
на Reddot за 2014 г., наградата German Design специално споменаване през 2015 г., Focus Open
Silver за 2014 г., наградата iF design за 2015 г. и
наградата Good Design за 2014 г.

„Daikin Emura е проектиран да осигури
съвършен баланс между технологичното
лидерство и красотата на
аеродинамиката.“
Александер Шлаг,
Изпълнителен директор на yellow design gmbh

Daikin Emura беше отличен от международно
жури, което дава този знак за качество само на
продукти, които се отличават с превъзходния си
дизайн.

Съвременно управление на климата
Само най-доброто е достатъчно добро, когато
става въпрос за вашия дом. Сега Daikin издига
комфорта на съвсем ново ниво, като преосмисля
понятието за чист въздух със своята гама
Bluevolution.
Когато избирате технологиите на Daikin, можете
да разчитате на целогодишен комфорт, енергийна
ефективност, надеждност и управление.

› Изключително тихо до 19 dB(A)

Двузонов интелигентен сензор

Триизмерен въздушен поток

Интелигентният сензор за две зони управлява
комфорта по два начина.
Ако в стаята няма никой за 20 минути, той
променя зададената точка, за да започне да пести
енергия. Веднага щом в помещението влезе някой,
зададената температура незабавно се връща към
първоначалната настройка.
Също така, интелигентният сензор за две
зони насочва въздушния поток встрани от
присъстващите в стаята, за да се избегнат студени
течения.

За да гарантира еднаква температура в цялата стая,
система за въздушен поток в 3 посоки на Daikin
Emura комбинира автоматично хоризонтално и
вертикално завъртане на жалузите.
Така се създава равномерно разпределение
на въздуха в стаята към ъглите дори на големи
помещения.

Нощен режим на работа

Чист въздух

Резки промени на стайната температура могат
да разстроят вашия сън. За да се избегне това,
Daikin Emura предотвратява прегряването или
преохлаждането през нощта. Ако таймерът
е включен, тялото автоматично ще зададе
температурата на 0,5°C по-топло в режим на
охлаждане и на 2°C по-студено в режим на
отопление.

Усъвършенстваният деодориращ филтър от
титаниев апатит за пречистване на въздуха
улавя дори и микроскопични прахови частици,
абсорбира органични замърсители и разгражда
миризмите, а нов сребърен филтър за премахване
на алергени и пречистване на въздуха улавя
алергени, като напр. полени и акари.

Стенно тяло

emura

Daikin Emura
Енергийна ефективност

A+++
Великолепно съчетание между ефективност и лукс.
Можете просто да се влюбите в него.

FTXJ-MW

FTXJ-MS

2
Modbus
KNX
DIII-Net

RXJ20-35M

ARC466A9

Ефективност
FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.
kW
1,3/2,3/2,8
1,3/2,4/3,0
1,4/3,5/3,8
1,7/4,8/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.
kW
1,3/2,5/4,3
1,3/3,4/4,5
1,4/4,0/5,0
1,7/5,8/6,5
Входяща мощност Охлаждане
Ном.
kW
0,50
0,51
0,86
1,43
Отопление
Ном.
kW
0,50
0,70
0,99
1,59
Охлаждане
Енергиен клас
A+++
A++
Сезонна
ефективност
Проектен капацитет
kW
2,30
2,40
3,50
4,80
(съгласно
SEER
8,73
8,64
7,19
7,02
EN14825)
Годишен разход на електроенергия
kWh
92
97
170
239
Отопление
Енергиен клас
A++
A+
(умерен климат) Проектен капацитет
kW
2,10
2,70
3,00
4,60
SCOP/A
4,61
4,60
4,28
Годишен разход на електроенергия
kWh
638
822
913
1.505
Технически данни - Вътрешно тяло
Размери
Тяло
ВхШхД
Въздушен филтър Тип
Високо/Ниско/Безшумен режим
Ниво на звуково Охлаждане
налягане
Високо/Ниско/Безшумен режим
Отопление

FTXJ
mm
dBA
dBA

20MW

20MS

40/28/19

Технически данни - Външно тяло
RXJ
Размери
Тяло
ВхШхД
mm
Високо/Безшумен режим
dBA
Ниво на звуково Охлаждане
налягане
Високо/Безшумен режим
dBA
Отопление
Външна темп. Мин.~Макс. °CDB
Работен диапазон Охлаждане
Външна темп. Мин.~Макс. °CWB
Отопление
Зареждане: kg / TCO₂eq
Хладилен агент
Тип / Зареждане/ GWP
Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс.
m
Тръбни
съединения
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс.
m
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение
Hz / V

25MW

25MS
35MW
35MS
303x998x212
Сваляем / миещ се / защитен от плесен
38/25/19
45/26/20
41/28/19
45/29/20

20M

25M
550x765x285

50MW

46/35/32
47/35/32

35M

46/43
47/44

50MS

50N
735x825x300
48/45
48/45

-10~46
-15~18
R-32/0,72/0,5/675
20
15
1~ / 50 / 220-240

R-32/1,30/0,9/675
30
20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg
Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати
за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни
конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com
Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение,
задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin
Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за
конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите
данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central
Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
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