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SUUNNITELTU SINUA VARTEN
MUOTOILU ON KAIKKI KAIKESSA. SE ON ENNEN KAIKKEA VALINTOJA JOTTA
SAADAAN LUOTUA HOIKKIA, TYYLIKKÄITÄ JA HYVÄNNÄKÖISIÄ ILMASTOINTIJÄRJESTELMIÄ. MYÖS ÄLYKKÄÄN TEKNOLOGIAN VALINTA VARMISTAA MUKAVAT
SISÄTILAT KAIKISSA OLOSUHTEISSA.

SUUNNITELTU EUROOPASSA EUROOPPALAISILLE
Daikin Emura on tulosta jatkuvasta suunnittelusta, joka tähtää ylivertaisten ilmastointiratkaisujen tuottamiseen
eurooppalaisiin sisätiloihin. Uusi sukupolvi lisää entisestään toiminnallisuutta ja tekee siitä vielä paremmin
eurooppalaisen arkkitehtuurin estetiikkaan, teknisiin standardeihin ja käyttäjien vaatimuksiin sopivan.

DAIKIN
Daikinilla on 90 vuoden menestyksekäs maailmanlaajuinen kokemus
korkealaatuisten ilmastointilaitteiden
valmistuksessa kotitalouksille, kaupalliseen ja teolliseen käyttöön sekä
56 vuoden johtajuus lämpöpumppu
teknologiassa.

PALKITTUA SUUNNITTELUA
Daikin Europe N.V. ylpeänä ilmoittaa, että Daikin Emura on palkittu
RedDot muotoilupalkintotapahtumassa vuonna 2014. Daikin Emuran
arvioi kansainvälinen tuomaristo, joka myöntää tämän tunnustuksen
vain tuotemuotoilulle, joka erottuu erinomaisen muotoilunsa ansiosta
merkittävästi muista vertailukelpoisista tuotteista.

OHJAA
YKSIKKÖÄSI

ROL
YWHERE

DISCOVER A
NEW WORLD /

e unit gives you absolute control of the room temperature
Sit back, check the large display and put all of Daikin Emura’s

EASY CONTROL
work
throughEVERYWHERE
user-friendly buttons.
HELPPO
OHJAUS
FROM
MISTÄ TAHANSA

The easy-to-use remote unit gives you absolute control of the room temperature
Helppokäyttöinen kaukosäädin tarjoaa
from wherever you are. Sit back, check the large display and put all of Daikin Emura’s
mahdollisuuden täydelliseen huoneen
built-in intelligence to work through user-friendly buttons.
lämpötilan hallintaan.

N CONTROL/
RGY SAVING

SMART”AINA
WLANHALLINNASSA
CONTROL/
SMARTMISSÄ
ENERGY
SAVING
OLETKIN”

WLAN device (see note on page 10) allows you to set and even
re from anywhere, using Apple or Android systems. So you can
way from home, offering optimal climate control while saving

Lisälaitteena saatava ”kytke-ja-käytä” WLAN
The plug-and-play
extra
WLAN device
(see note on
page mistä
10) allows you to set and even
yksikkö
mahdollistaa
lämpötilan
säädön
schedule the temperature
from anywhere,
Apple
or Android systems. So you can
tahansa käyttäen
Apple- tai using
Android
-laitteita.
manage the unit
when
away
from
home,
off
ering
optimal
climate control while saving
Näin voit hallita järjestelmää silloinkin kun et
energy.
ole kotona, mikä mahdollistaa ihanteellisen
ilmastoinnin ja energian säästön.

DISCOVER A
NEW WORLD /
WLAN
CONTROL
VIA APP

WLAN
CONTROL
VIA APP

AINA

Hallinnassa

Tehokas
& ÄLYKÄS

•
•
•
•
•

tyylikkäästi muotoiltu etupaneeli
virtaviivainen ja elegantti ulkonäkö
älykäs toimintapa
älysensorit optimaaliseen toimintaan
suuret pysty- ja vaaka ilmanohjaimet

THE NEW DAIKIN EMURA - AN ICON
OF
CONTEMPORARY
ÄLYKÄS
RATKAISUSI CLIMATE CONTROL
Muotoillun
erittäin
älykäsdesign
järjestelmä,
jonka
innovatiiviset
Daikin
Emuraulkokuoren
once againsisällä
proveson
that
intelligent
can look
great
and deliver ominaisuudet
superior energy
alentavatinenergiankulutusta
tavanomaisiin
ilmastointilaitteisiin
verrattuna.
Erittäin
efficiency
climate control. Sodramaattisesti
the indoor environment
is optimised
and architects,
engineers
and
hiljainen
toiminta,
jopa
19solution.
dB(A), lisää entisestään viihtyisyyttä. Jopa A+++ energiatehokkuudella
home
owners
get the
ideal
saat samalla kertaa tehokkuuden ja ylellisyyden.
Air-to-air heat pumps extract 80% of their output energy from a surprising renewable source:
ambient air, effectively transferring existing heat. High energy efficiency is obtained by using
advanced
energy-saving technologies such as re-designed swing compressors.
OMINAISUUDET

•
•
•
•
•
•

4

• Tyylikäs pintakäsittely: hopea/antrasiitti tai puhdas himmeä valkoinen
• SEER jopa
Kuiskaavan hiljainen toiminta, jopa 19 dB(A)
FEATURES
• Varmistaa suurimman mukavuuden kaikissa olosuhteissa
• Laajat
toimintalämpötila-alueet
Stylish
finish
in silver, anthracite or pure matt white
• Voidaan
SEER
up to hallita etäältä
Whisper quiet sound levels, down to 19dB(A)
Ensures maximum comfort in every situation
Wide operating range: -10 to 46°C for cooling
and -15 to 20°C for heating
Can be controlled remotely

Mukavuutta
YMPÄRI VUODEN

KUISKAAVAN
HILJAINEN
WHISPER
QUIET
Alimmillaan
DOWN
TO 19 vain
dB(A)
19 dB(A)

DAIKIN EMURA ON
IS AERITTÄIN
HIGHLY
INTELLIGENT
SYSTEM WITH
ÄLYKÄS
JÄRJESTELMÄ,
JOSSA
INNOVATIVE
FEATURES
ON
PÄIVITTÄISTÄ
VIIHTYISYYTTÄ
PARANTAVIA
INNOVATIIVISIA
2-area intelligent eye
OMINAISUUKSIA

The two-area intelligent eye sensor controls comfort in two
ways. If the room is empty for 20 minutes, it changes the
set point to start saving energy. As soon as someone enters
Puhdasta
ilmaa returns to the original setting. The
the room, it immediately
Kehittynyt
fotokatalyyttinen
titaani-apatiittiintelligent eye also directs air
flow away from people in the
ilmanpuhdistussuodatin
poistaa
room to avoid cold draughts. ilmasta pölyhiukkasia,
hajottaa hajuja ja rajoittaa bakteerien, virusten ja muiden
mikrobien lisääntymistä.

3D air ﬂow
3D-ilmavirtaus
To ensure a harmonised temperature throughout the room,

Clean air
A sophisticated
titanium apatite photo-catalytic air purification
Älykäs
toimintatapa

Yhdistää
vaakaja pystysuoran
the Daikin
Emura’s
3D air flowAuto-swing-toiminnon
system combines vertical and
lämpimän
tai
kylmän
ilmavirran
kierrättämiseksi
jopa of air
horizontal auto-swing creating an even distribution
suurtenkin
tilojen
nurkkiin.
throughout
the room
to the corners of even large spaces.

filter traps kohdistuu
even microscopic
airborne
particles,
absorbs
Ilmavirtaus
sellaiselle
alueelle,dust
jossa
ei kulloinkin
organichenkilöä.
contaminants
such as bacteria
and
viruses
and even
havaita
Jos henkilöitä
ei havaita,
yksikkö
kytkeytyy
breaks
down
odours.
automaattisesti energiansäästötilaan.

Comfort mode
Mukavuutta
lisäävä toiminta

Night set mode
Yötoiminto

Vedoton toiminta varmistetaan estämällä ilmavirran kohdistus
Draught-free operation improves comfort. When cooling, the
suoraan keholle sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä.
flap positions itself horizontally to prevent cold airflow from
being blown directly onto the body. When heating, the flap
turns vertically downwards to drive warm air to the bottom of
the room.

Säästää
energiaainestämällä
liiallisen jäähdytyksen
ja sleep. To
Rapid changes
room temperature
can disturb your
lämmityksen
öisin.Emura prevents overheating or overcooling
avoid this, Daikin
during the night. If the timer is switched on, the unit will
automatically set the temperature to 0.5°C warmer when
cooling and to 2°C cooler when warming.
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LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS
Sisäyksikkö

FTXG 25LW/LS

Mitat

KxLxS

Paino
Tehot

Ottoteho

FTXG 35LW/LS

mm

303x998x212

kg

12

Lämmitys

Min/Nom/Max

kW

1,0 / 4,4 / 6,1

1,0 / 5,1 / 6,7

Jäähdytys

Min/Nom/Max

kW

1,3 / 2,5 / 4,0

1,4 / 3,5 / 4,6

Lämmitys

Norm.

kW

1,02

1,31

Jäähdytys

Norm.

kW

0,68

0,98

4,64 / 7,04

4,60 / 6,67

SCOP/SEER

Lämmitys/Jäähdytys

Energialuokka*

Lämmitys/Jäähdytys

A++ / A++

Äänenpainetaso

Lämmitys

Matala-korkea

dB(A)

19/41

20/45

Äänenpainetaso

Jäähdytys

Matala-korkea

dB(A)

19/38

20/45

kW

3,8

4,4

RXLG 25M

RXLG 35M

Lämmitysteho -15°C:ssa

Sisälämpötila 20°C

Ulkoyksikkö
Mitat

KxLxS

Paino
Äänenpainetaso (Max)

Lämmitys

Matala-korkea

mm

550 x 765 x 285

kg

40

dB(A)

49/45

Toiminta-alue

Lämmitys

°C

-25…18

Toiminta-alue

Jäähdytys

°C

-10…46

A
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Suositeltu sulakekoko

Daikin-jälleenmyyjänä toimii:

* VuosihyötysuhdeDaikin
standardin
Europe N.V. EN14825
participates inmukaisesti
the Eurovent keskimääräisellä lämpökäyrällä.
Certification programme for Liquid Chilling Packages
(LCP), Air handling units (AHU) and Fan coil units (FCU).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com or using:
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