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DESIGNUL ESTE 
ESENŢA

Avantajul major al unităţii 

Daikin Emura este aspectul 

său. Designul sobru, dar 

elegant, adaugă o dimensiune 

suplimentară binecunoscutelor 

valori de confort şi calitate 

superioară specifice mărcii 

Daikin.PR
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Daikin Europe N.V. este onorată 

să vă anunţe că unitatea Daikin 

Emura a primit iF Product Design 

Award pentru anul 2010. Timp 

de 56 de ani, premiul de design 

de produse iF a servit ca marcă 

comercială de recunoaştere 

internaţională a unui design 

remarcabil. Daikin Emura a fost 

evaluată prin prisma unei game 

întregi de criterii care includ 

calitatea designului, calitatea 

execuţiei, alegerea materialelor, 

nivelul de inovaţie, atitudinea 

prietenoasă faţă de mediu, 

funcţionalitatea, ergonomia şi 

siguranţa.



PROIECTAT  
ÎN EUROPA  
PENTRU EUROPA

În mod tradiţional, Daikin şi-a proiectat întotdeauna 

produsele în Japonia, aducându-le apoi mici 

modificări pentru a le adapta pieţei europene şi 

celei de peste de ocean. Cu toate acestea, acum doi ani 

vânzările de unităţi de aer condiţionat split din Europa 

a atins un nivel care justifica în totalitate necesitatea 

unui nou concept european. Este prima dată când  

o unitate de aer condiţionat este concepută în 

Europa pentru piaţa europeană, utilizând tehnologie 

europeană şi standarde europene de design. 



TENDINŢA ESTE CLARĂ DE-A LUNGUL 

ISTORIE I .  AR TICOLE CARE AU AVUT 

INIŢIAL UN DESIGN PUR FUNCŢIONAL 

AU FOST TREPTAT ÎMBUNĂTĂŢITE PENTRU 

A INCLUDE UN ELEMENT ESTETIC CARE 

SĂ SATISFACĂ NEVOIA DE ELEGANŢĂ ŞI 

SIMPLITATE. DAIKIN EMURA URMEAZĂ 

ACEASTĂ TENDINŢĂ, COMBINÂND ŞI 

C H I A R  R E D E F I N I N D  F O R M A  Ş I 

FUNCŢIONALITATEA.

Noua unitate de aer condiţionat de perete Daikin Emura realizată 

de Daikin este o îmbinare remarcabilă de design convenţional 

şi tehnologie desăvârşită. Este proiectată să fie montată 

pe partea superioară a peretelui, pentru o distribuţie optimă  

a aerului şi o funcţionare extrem de silenţioasă.

Confort deplin de-a 
lungul întregului an



CARACTERISTICI

 ›  Design elegant, disponibil în două culori: 

aluminiu sablat sau alb cristal mat

 › Economie de energie: EER foarte ridicat, de până 

la 4,46 (clasa energetică „A”)

 › Asigură un nivel maxim de confort

 › Nivelul presiunii sonore este sub 22 dBA

 › Domeniu larg de funcţionare: temperaturi între 

-10 şi 46°C pentru răcire şi între -15 şi 20°C pentru 

încălzire

 › Telecomandă cu programare săptămânală



Daikin lansează o nouă unitate rezidenţială 

de aer condiţionat de perete. Aceasta 

respectă cerinţele actuale pentru eficienţă 

energetică şi se bazează pe o nouă abordare: 

încearcă să fie o prezenţă cât mai discretă. 

Este vizibilă numai o suprafaţă  

bidimensională simplă şi destul de graţioasă, 

ventilaţia fiind mascată în partea superioară 

sau puţin vizibilă atunci când se deschide 

uşor panoul unităţii în timpul utilizării 

acesteia. În consecinţă, unitatea nu mai poate 

fi considerată un simplu aparat de uz casnic, 

ci mai degrabă un obiect neutru de mobilier 

care se asortează cu orice tip de interior. 

Unitatea este disponibilă în două variante de 

finisare: alb cristal mat şi aluminiu sablat.



UN NIVEL OPTIM DE 
CONFORT PRIN SIMPLA 
APĂSARE A UNUI BUTON

Cu ajutorul telecomenzii uşor de utilizat, puteţi să va relaxaţi şi să 

adaptaţi temperatura camerei stând confortabil în fotoliu. Afişajul 

cuprinzător oferă o vedere de ansamblu a modului de funcţionare  

a unităţii, iar butoanele uşor de utilizat facilitează accesul la 

tehnologia performantă incorporată de Daikin Emura. Doriţi ca jetul 

de aer să nu fie îndreptat spre invitaţii dumneavoastră? Trebuie doar 

să apăsaţi pe butonul „jet de aer confortabil”.

Doriţi să economisiţi energie? Utilizaţi ochiul inteligent al sistemului 

sau setaţi programatorul pentru a regla temperatura optimă din 

cameră la orice oră din zi sau din noapte.

OCHIUL INTELIGENT VĂ 
AJUTĂ SĂ FACEŢI ECONOMII 
CONSIDERABILE DE ENERGIE

Funcţionalitatea tehnologiei avansate şi designul elegant 

interacţionează excelent în cazul unităţii Daikin Emura. Panoul 

frontal şi clapeta se deschid prin acţionarea telecomenzii, făcând 

să fie vizibil unul dintre dispozitivele de economisire a energiei 

al unităţii: ochiul inteligent. Acest senzor incorporat detectează 

prezenţa umană în cameră şi trece automat în modul de economisire 

a energiei în momentul în care nu se află nicio persoană în cameră.

Un alt dispozitiv de economisire a energiei este programatorul. 

Aceste dispozitive ingenioase ajută Daikin Emura să ofere un nivel de 

eficienţă energetică care depăşeşte valorile din clasa energetică „A”.



O adiere de aer curat

Filtrul fotocalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului 

captează particulele microscopice de praf din aer, absoarbe 

impurităţile organice precum bacteriile şi viruşii şi poate 

chiar să descompună mirosurile neplăcute.

Funcţionare silenţioasă 

Unitatea interioară distribuie jetul de aer aproape neauzit. 

Nivelul sunetului produs atinge abia 22 dBA în modul răcire. 

În comparaţie, nivelul sunetului ambiant dintr-o cameră 

în care este linişte atinge în medie 40 dBA.

Modul de noapte 

Pentru a avea un somn liniştit, Daikin Emura va preveni 

încălzirea sau răcirea excesivă în timpul nopţii. Dacă 

programatorul este pornit, unitatea va seta automat  

o temperatură cu 0,5 °C mai ridicată în modul de răcire şi 

cu 2 °C mai scăzută în modul încălzire. Acest lucru previne 

modificările rapide ale temperaturii din cameră, care v-ar 

putea tulbura somnul.

Modul confort 

Modul confort vă garantează funcţionarea fără curenţi 

de aer. Atunci când aerul este răcit, clapeta îşi modifică 

unghiul pe orizontală, pentru ca jetul de aer să nu cadă 

direct asupra corpului. Atunci când aerul este încălzit, 

clapeta îşi modifică unghiul în jos pe verticală pentru a 

împinge jetul de aer cald în partea inferioară a camerei.

Autobaleiere 

Pentru a asigura o temperatură constantă în întreaga 

cameră, sistemele verticale de autobaleiere ale Daikin 

Emura deplasează automat clapetele de refulare în sus şi 

în jos, distribuind uniform jetul de aer în întreaga cameră.

Modul putere

Dacă este necesară încălzirea sau răcirea camerei într-

un timp scurt, de exemplu când ajungeţi acasă într-o 

zi toridă sau extrem de răcoroasă, puteţi utiliza modul 

putere. Acest mod activează volumul maxim de aer timp 

de 20 de minute, înainte de a reveni în mod automat la 

setările anterioare ale unităţii.

CONFORT OPTIM:  
CREAT ÎN MOD INTELIGENT, 
DURABIL ŞI SILENŢIOS. 

Vedere laterală a unităţii  

Daikin Emura în  

timpul funcţionării



INSTALARE 
FLEXIBILĂ.

UŞOR DE 
CONTROLAT. 

Unitatea exterioară

Unitatea exterioară poate fi instalată pe acoperiş, pe 

terasă sau pe un perete exterior. Datorită unui tratament 

special anticoroziune aplicat ventilatorului şi schimbătorului 

de căldură, unitatea exterioară este rezistentă la ploi acide şi 

la coroziunea produsă de sare. O coală de oţel inoxidabil 

aşezată sub unitate îi conferă o protecţie suplimentară.

Control

Unitatea interioară este uşor de controlat cu ajutorul 

telecomenzii cu infraroşu care este furnizată în pachetul 

standard. În cazul în care se observă funcţionarea 

necorespunzătoare a unităţii de aer condiţionat, un cod 

de eroare va fi afişat pe ecranul telecomenzii, ajutând la 

diagnosticarea şi remedierea rapidă a problemei. 

Aplicaţii

Unitatea interioară Daikin Emura poate fi utilizată în perimetrul 

unei singure camere, caz în care o singură unitate interioară 

este conectată la o unitate exterioară, sau în cadrul mai 

multor camere, caz în care pot fi conectate maxim nouă 

unităţi interioare la o singură unitate exterioară.



ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
UNITĂŢI INTERIOARE FTXG25J-S FTXG25J-W FTXG35J-S FTXG35J-W *FTXG50J-S *FTXG50J-W

Capacitate
răcire min./nom./max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,3
încălzire min./nom./max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,4/5,8/6,5

Putere absorbită
răcire min./nom./max. kW 0,35/0,56/0,82 0,36/0,89/1,22 –/1,56/–
încălzire min./nom./max. kW 0,32/0,78/1,32 0,32/0,99/1,50 –/1,60/–

EER răcire 4,46 3,93 3,21
COP încălzire 4,36 4,04 3,63

Clasa de energie
răcire A A
încălzire A A

Consumul anual de energie răcire kWh 280 445 780
Dimensiuni înălţime X lăţime X adâncime mm 295 x 915 x 155 295 x 915 x 155
Greutate kg 11 11
Culoare panou frontal Aluminiu sablat Alb cristal mat Aluminiu sablat Alb cristal mat Aluminiu mat Alb cristal mat

Debit de aer
răcire H/M/L/SL m3/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 nedisponibil
încălzire H/M/L/SL m3/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 nedisponibil

Nivel presiune sonoră
răcire H/M/L/SL dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 45/40/35/32
încălzire H/M/L/SL dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 45/40/35/32

Nivel putere sonoră
răcire dBA 54 58 60
încălzire dBA 55 58 60

Alimentare electrică 1~/220-240 V/50 Hz 1~ / 50 / 220-240
Telecomandă cu infraroşu ARC466A1 ARC466A1

UNITĂŢI EXTERIOARE RXG25J RXG35J *RXG50K
Dimensiuni înălţime X lăţime X adâncime mm 550 x 828 x 285 735 x 901 x 300
Greutate kg 34 48
Compresor tip Tip swing etanşat ermetic Tip swing etanşat ermetic

Putere sonoră
răcire dBA 61 63 62
încălzire dBA 62 63 nedisponibil

Agent frigorific tip R-410A R-410A
Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 1,05 nedisponibil

Domeniu de funcţionare
răcire min~max °CDB -10~46 -10~46
încălzire min~max °CWB -15~20 -15~18

Racorduri ţevi
lichid mm ø 6,35 ø 6,35
gaz mm ø 9,52 ø 12,7
condens Dext mm ø 18,0 ø 18,0

Presiune sonoră 
răcire H/L dBA 46/43 48/44
încălzire H/L dBA 47/44 48/45

Lungime maximă ţevi m 20 30
Diferenţa maximă de nivel m 15 20
Alimentare electrică 1~/220-240 V/50 Hz 1~ / 50 / 220-240

Note:
1 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi catalogul cu tabelele de combinaţii/multimodel sau contactaţi furnizorul local
2 (1) Valorile indicate cu privire la capacităţile de încălzire şi de răcire, precum şi la puterea absorbită sunt indicative şi sunt reprezentative pentru seriile D, E de unităţi de perete (clasa 20, 25, 35)  -  (2) Valorile indicate cu privire la capacităţile 
de încălzire şi de răcire, precum şi la puterea absorbită sunt indicative şi sunt reprezentative pentru seria G (clasa 20, 25, 35, 42, 50)/F (clasa 60)  -  (3) Valorile indicate cu privire la capacităţile de încălzire şi de răcire, precum şi la puterea 
absorbită sunt indicative şi sunt reprezentative pentru seria D (clasa 20, 25, 35)/E (clasa 50)  -  (4) Valorile indicate cu privire la capacităţile de încălzire şi de răcire, precum şi la puterea absorbită sunt indicative şi sunt reprezentative pentru 
seria D (clasa 20, 25, 35, 50)/F (clasa 60, 71)  -  (5) Valorile indicate cu privire la capacităţile de încălzire şi de răcire, precum şi la puterea absorbită sunt indicative şi sunt reprezentative pentru seria D (clasa 20, 25, 35, 50)/E (clasa 60, 71)
3 * Cel puţin două unităţi interioare trebuie conectate la aceste unităţi multi exterioare
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Numărul maxim de unităţi interioare 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

FTXG25J-W • • • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • • • •
FTXG50J-W • • • • • • • • •
FTXG50J-S • • • • • • • • •

Capacitatea maximă de răcire kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Capacitatea maximă de încălzire kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

PI maxim la răcire kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

PI maxim la încălzire kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Notă: Celulele colorate în gri conţin date preliminare

TABELUL DE COMBINAŢII MULTI

* prEN14825 (versiune informativă 2010)
Notă: Celulele colorate în gri conţin date preliminare

* prEN14825 (versiune informativă 2010)
Notă: Celulele colorate în gri conţin date preliminare



TEHNOLOGIA INVERTER

Tehnologia inverter dezvoltată de Daikin este o inovaţie 

incontestabilă în domeniul controlului climatizării. 

Principiul este simplu: inverterele reglează puterea 

utilizată pentru a corespunde unei cerinţe reale. Nici mai 

mult, nici mai puţin. Această tehnologie vă oferă două 

beneficii concrete:

	 Confort
Investiţia în tehnologia inverter este recuperată 

de multe ori prin îmbunătăţirea confortului. 

Sistemul de condiţionare a aerului cu inverter 

reglează în mod continuu capacitatea de răcire 

şi încălzire pentru a corespunde temperaturii din 

cameră. Inverterul scurtează timpul de pornire 

a sistemului, permiţând atingerea mai rapidă  

Pornire lentă

Temperatura rămâne stabilă
Temperatură/Putere absorbită

Timp

Temp. setată Aer condiţionat 
cu inverter

Aer 
condiţionat 
fără inverter

Funcţionarea	în	modul	încălzire:

a unei temperaturi solicitate în cameră. Imediat ce 

acea temperatură este atinsă, inverterul asigură 

menţinerea constantă a acelei temperaturi.

 Eficienţă energetică 

Deoarece inverterul monitorizează şi reglează 

temperatura interioară ori de câte ori este nevoie, 

consumul de energie scade cu 30% în comparaţie cu 

sistemul tradiţional cu pornire/oprire! 



Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe 
N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de 
garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea 
pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot 
fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru 
orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/
sau interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe 
N.V.

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare 
Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat (AC), 
echipamente de răcire a lichidelor (LCP) şi aparate de 
ventilaţie (FC); datele certificate ale modelelor certificate 
sunt listate în Catalogul Eurovent. Unităţile multi sunt 
certificate Eurovent pentru combinaţii cu până la 2 unităţi 
interioare.

Poziţia unică a lui Daikin, în calitate de producător de 
echipamente de aer condiţionat, compresoare şi agenţi 
frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă în problemele 
legate de mediul ambiant. De câţiva ani, Daikin 
intenţionează să devină lider în fabricarea produselor 
cu impact limitat asupra mediului ambiant. Această 
provocare necesită ecoproiectarea şi conceperea unei 
largi game de produse şi a unui sistem de gestionare 
a energiei care să ducă la conservarea acesteia şi la 
reducerea pierderilor. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMÂNIA
Calea Floreasca 169A; Corp B; etaj 8 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/307 97 00, Fax: +40/21/307 9729, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro


