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emura

DAIKIN EMURA. FORM. FUNCTION. REDEFINED.

NOVÁ VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OD SPOLEČNOSTI DAIKIN.
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Nová nástěnná klimatizační jednotka Daikin Emura od společnosti Daikin je pozoruhodným spojením 
kvalitního designu a technické dokonalosti. Díky svému ultra tenkému profilu a elegantní 
povrchové úpravě, která je k dispozici v matné krystalicky bílé barvě či v podobě pískovaného 
hliníku, bude vhodným doplňkem do jakéhokoliv interiéru. Vynikající vzhled však v žádném případě 
nemá negativní vliv na výkon. Můžete se spolehnout, že klimatizace Daikin Emura, která byla 
navržena v Evropě a pro evropské podnebí, vám zajistí v jakémkoliv ročním období příjemné klima 
a konstantní úroveň vlhkosti. 

 DOKONALÉ POHODLÍ 
PO CELÝ ROK.
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Klimatizace je určena k montáži vysoko na stěnu a umožňuje tak optimální distribuci vzduchu a 
velmi tichý provoz. Její ovládání je stejně jednoduché, jako její instalace či údržba. A navíc je tato 
klimatizace díky zařazení do energetické třídy „A“ atraktivní pro všechny, komu záleží na úspoře 
energie, ale i pro ty, komu záleží na stylovém provedení. V klimatizaci Daikin Emura se dokonale 
snoubí styl  
s materiálem, vzhled s funkcí a inteligentní vytápění s účinným chlazením.

CHARAKTERISTIKY:

PRO MAJITELE DOMÁCNOSTÍ

• Stylový, nízkoprofilový design

•  Úspora energie: velmi vysoký 
koeficient energetické 
účinnosti (EER) - až 4,46 
(energetická třída „A“)

• Zajišťuje maximální pohodlí

•  Úroveň akustického tlaku 
pouze 22 dB(A)

•  Velký provozní rozsah: 

  -10 až 46 °C pro chlazení a  
-15 až 20 °C pro vytápění

•  24-hodinově programovatelné 
dálkové ovládání s týdenním 
časovačem

PRO TECHNIKY

• Chladivo R-410A

• Maximální délka potrubí 20 m

•  Snížená hmotnost a menší 
rozměry

STYLOVÝ DESIGN
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Klimatizace Daikin Emura vám umožňuje profi tovat z nejnovější inovace v oboru inteligentního 
řízení klimatu. Technologie invertoru, kterou společnost Daikin používá, umožňuje rychlejší 
vychlazení/vyhřátí místnosti na požadovanou teplotu a zároveň umožňuje stabilnější udržování 
teploty bez větších výkyvů. Teplota v místnosti je neustále monitorována a klimatizace rovnoměrně 
a rychle zajišťuje požadované vytápění nebo chlazení - to vše při menším počtu cyklů spouštění/
zastavování a při nižší spotřebě energie. Ve skutečnosti tak můžete snížit své náklady na energii až 
o 30 % ročně.

VYHŘÍVÁNÍ

TECHNOLOGIE 
INVERTORU:
VĚTŠÍ POHODLÍ, NIŽŠÍ 

SPOTŘEBA ENERGIE.

INFRAČERVENÉ 
DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ.

Klimatizace bez 
invertoru

NAST. TEPLOTA Klimatizace 
s invertorem

Pomalé 

spouštění
TEPLOTA/
PŘÍKON

Teplota zůstává stabilní

ČAS

Ekonomický režim

Automatický pohyb lamel

Inteligentní „oko“

Režim „Komfort“

Nastavení teplotyVentilátor

Výkonný režim

Nastavení režimu

Tichý provoz

Čas programu



Provozní režimy

OPTIMÁLNÍ 
POHODLÍ: 
INTELIGENTNĚ, 

VÝKONNĚ A POTICHU.

REŽIM KOMFORT 

Režim „Komfort“ zajišťuje provoz bez vzniku 
průvanu. Během chlazení je klapka nastavena 
vodorovně, aby se zamezilo proudění 
studeného vzduchu přímo na tělo. Během 
vytápění se klapka naopak otočí svisle dolů, 
aby mohl teplý vzduch proudit do spodní 
části místnosti.

AUTOMATICKÝ POHYB LAMEL 

Za účelem zajištění rovnoměrné teploty v celé 
místnosti pohybují systémy jednotky Daikin 
Emura automaticky lamelami nahoru a dolů. 
Díky tomu se vzduch rovnoměrně rozptyluje 
do celé místnosti.

VÝKONNÝ REŽIM

Výkonný režim je vhodné použít v případě, 
kdy potřebujete místnost rychle vyhřát nebo 
vychladit, například při příchodu domů 
během horkých nebo velmi chladných dní. 
V tomto režimu se na 20 minut aktivuje 
proudění maximálního objemu vzduchu 
a teprve po uplynutí této doby se jednotka 
vrátí zpět do svého původního režimu.

INTELIGENTNÍ „OKO“

Jednotka Daikin Emura disponuje integrovaným 
snímačem pohybu, který detekuje přítomnost 
osob v místnosti. Pokud nebude v místnosti 
po dobu 20 minut zaznamenán žádný pohyb, 
jednotka se automaticky přepne do energeticky 
úsporného režimu. Jakmile však někdo do 
místnosti vstoupí, jednotka se opět spustí.

VELMI TICHÝ PROVOZ 

Vnitřní jednotka distribuuje vzduch do 
místnosti takřka nehlučným způsobem. Při 
chlazení tak vzniká pouze hluk na úrovni 
22 dB(A). Pro porovnání - běžná úroveň hluku 
v tiché místnosti činí průměrně 40 dB(A). 
A navíc vám můžeme zaručit, že venkovní 
jednotka rozhodně nebude rušit vaše sousedy. 

NOČNÍ REŽIM 

Abyste mohli v noci lépe spát, jednotka 
Daikin Emura zamezuje v nočních hodinách 
přehřátí nebo nadměrnému vychlazení 
místnosti. Pokud je zapnutý časovač, jednotka 
automaticky nastaví teplotu pro chlazení 
o 0,5 ºC výše a pro vytápění o 2 ºC níže. Tím se 
zamezí rychlým změnám teploty v místnosti, 
které by vás mohly rušit při spánku.
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Režim časovače Režim vytápěníRežim chlazení
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FLEXIBILNÍ 
INSTALACE. 
JEDNODUCHÉ 
OVLÁDÁNÍ.

Vnější jednotku je možné namontovat na střechu, terasu či na vnější stěnu. Díky speciální antikorozní 
povrchové úpravě ventilátoru a tepelného výměníku odolává vnější jednotka kyselým dešťům a korozi 
v důsledku působení soli. Dodatečnou ochranu pak navíc představuje nerezový plech pod jednotkou.

Vnitřní jednotka je jednoduše ovladatelná pomocí infračerveného dálkového ovládání, které 
dodáváme jako standard. Pokud by náhodou došlo k poruše klimatizace, na displeji dálkového 
ovladače se zobrazí chybový kód, který umožňuje rychlou diagnostiku a nápravu problému. 

Vnitřní jednotku Daikin Emura je možné používat v jedné místnosti - v tomto případě je vnitřní 
jednotka napojená na jednu vnější jednotku. Také je ale možné ji používat ve více místnostech - 
v tomto případě může být na vnější jednotku napojeno až devět vnitřních jednotek.

Infračervené 
dálkové ovládání 
umožňuje 
jednoduché 
používání 
klimatizace



07RXG-j

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKY
PŘEDBĚŽNÉ HODNOTY  

* FTXG25JV1BS/BW
PŘEDBĚŽNÉ HODNOTY  

* FTXG35JV1BS/BW

Výkon Chlazení Standard kW 2,5 3,5
Vytápění Standard kW 3,4 4,0

EER/COP Chlazení/vytápění 4,46 / 4,36 3,93 / 4,04
Roční spotřeba energie kWh – –

Energetická třída Chlazení/vytápění A/A A/A
Rozměry (výška x šířka x hloubka) mm 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156
Hmotnost kg – –

Hladina akustického 
výkonu

Chlazení Vysoký výkon dB(A) 54 58
Vytápění Vysoký výkon dB(A) 55 58

Hladina akustického 
tlaku

Chlazení V/S/N/T dB(A) 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23
Vytápění V/S/N/T dB(A) 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26

Chladivo Typ R-410A R-410A

VNĚJŠÍ JEDNOTKA RXG25J* RXG35J*

Rozměry (výška x šířka x hloubka) mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285
Hmotnost kg – –

Provozní rozsah Chlazení Min. - max. °CDB -10 - 46 -10 - 46
Vytápění Min. - max. °CWB -15 - 20 -15 - 20

Hladina akustického tlaku Chlazení dB(A) 61 63
Hladina akustického tlaku (nízký 
výkon)

Chlazení dB(A) 43 44
Vytápění dB(A) 44 45

Hladina akustického tlaku 
(vysoký výkon)

Chlazení dB(A) 46 48
Vytápění dB(A) 47 48

Chladivo Typ – –

Přípojky potrubí Kapalina/plyn mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Délka potrubí (max.) m 20 20

Poznámka: modré buňky uvádí pouze předběžné hodnoty
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Maximální počet vnitřních jednotek 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9
FTXG25J-W • • • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • • • •
CTXG50J-W • • • • • • • • • •
CTXG50J-S • • • • • • • • • •

Max. chladicí výkon kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5
Max. vytápěcí výkon kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5
Max. příkon chlazení kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40
Max. příkon vytápění kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Poznámka: modré buňky uvádí pouze předběžné hodnoty

Poznámky:
1 Podrobnější informace naleznete v našem katalogu multimodelů a v tabulkách kombinací nebo je získáte u svého místního prodejce
2 (1) Uvedené hodnoty chladicího a vytápěcího výkonu a příkonu jsou orientační a platí pro nástěnné jednotky D, E (třída 20, 25, 35)
   (2) Uvedené hodnoty chladicího a vytápěcího výkonu a příkonu jsou orientační a platí pro nástěnné jednotky G (třída 20, 25, 35, 42, 50) / F (třída 60)
   (3) Uvedené hodnoty chladicího a vytápěcího výkonu a příkonu jsou orientační a platí pro nástěnné jednotky D (třída 20, 25, 35) / E (třída 50)
   (4) Uvedené hodnoty chladicího a vytápěcího výkonu a příkonu jsou orientační a platí pro nástěnné jednotky D (třída 20, 25, 35, 50) / F (třída 60, 71)
   (5) Uvedené hodnoty chladicího a vytápěcího výkonu a příkonu jsou orientační a platí pro nástěnné jednotky D (třída 20, 25, 35, 50) / E (třída 60, 71)
3 * K těmto vnějším multijednotkám by se měly připojit minimálně dvě vnitřní jednotky



Produkty společnosti Daikin distribuují společnosti:

Tento prospekt byl sepsán pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin 

Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah tohoto prospektu podle svého nejlepšího vědomí. 

Tímto však nedává výslovnou ani implicitní záruku na úplnost, přesnost, spolehlivost nebo vhodnost tohoto 

obsahu pro určitý účel, ani na zde prezentované produkty a služby. Uvedené specifikace se mohou měnit 

bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. vysloveně odmítá jakoukoliv zodpovědnost 

za přímé či nepřímé škody v nejširším možném smyslu, které by vznikly a nebo byly spojeny s použitím 

a/nebo interpretací tohoto prospektu. Veškerý obsah je předmětem autorského práva společnosti Daikin 

Europe N.V.

Společnost Daikin Europe N.V. se účastní certifikačního 

programu Eurovent pro klimatizační zařízení (AC), 

kapalinová chladicí zařízení (LCP) a pokojové 

klimatizační jednotky (FC). Certifikované údaje příslušně 

certifikovaných modelů jsou uvedeny v seznamu 

Eurovent. Multijednotky jsou v rámci programu Eurovent 

certifikované na kombinace s maximálně 2 vnitřními 

jednotkami.

Unikátní postavení společnosti Daikin, jakožto výrobce 

klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv, vede  

k větší angažovanosti v otázkách souvisejících se životním 

prostředím. Společnost Daikin se už několik let zaměřuje 

na to, aby se stala vedoucí společností v poskytování 

produktů, které mají nižší negativní vliv na životní 

prostředí. Tato výzva vyžaduje ekologický design, 

vývoj širokého sortimentu produktů a vhodný systém 

energetické správy. Výsledkem pak je úspora energie a 

omezení množství odpadu. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING Central Europe – Czech Republic spol. s r.o. 
IBC - Pobrezni 3 – 186 00, Prague 8

www.daikin.cz


