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JE TO VŠETKO  
O DIZAJNE

Najzreteľnejším prínosom 

zariadenia Daikin Emura je jej 

vzhľad. Decentný, ale štýlový 

vzhľad pridáva známym 

hodnotám značky Daikin ďalší 

rozmer výnimočného pohodlia 

a kvality.

C
EN

A
 iF

Spoločnosť Daikin Europe 

N.V. s hrdosťou oznamuje, 

že zariadenie Daikin Emura 

získalo cenu za dizajn iF 

Product Design Award za 

rok 2010. Už 56 rokov je 

cena za dizajn iF product 

design award považovaná 

ako medzinárodne uznávaná 

značka vynikajúceho dizajnu. 

Daikin Emura bola hodnotená 

na základe kritérií kvality 

dizajnu, spracovania, výberu 

materiálov, stupňa inovácie, 

šetrnosti k životnému 

prostrediu,  funkčnosti, 

ergonomike a bezpečnosti.



NAVRHNUTÁ  
V EURÓPE  
PRE EURÓPU

Spoločnosť Daikin zvyčajne vždy navrhovala svoje 

výrobky v Japonsku a robila malé úpravy pre 

európske a zahraničné trhy. Pred dvoma rokmi však 

predaj Split systémov klimatizačných zariadení v 

Európe dosiahol úroveň, ktorá oprávňovala vytvorenie 

nového európskeho konceptu. Je to prvýkrát, čo sa 

klimatizačná jednotka navrhla v Európe pre európsky 

trh pomocou európskych technických a návrhových 

noriem. 



TREND JE POČAS HISTÓRIE ZREJMÝ. VECI , 

KTORÉ MALI NA ZAČIATKU VEĽMI MÁLO 

F U N K Č N Ý  D I Z A J N  SA POSTUPNE 

VYLEPŠ IL I  TAK ,  ABY  ZAHRŇO VALI 

ESTE TICKÝ PR VOK ,  K TORÝ NAPĹŇA  

N A Š U  P OT R E B U  P O  E L E G A N C I I A 

JEDNODUCHOSTI. ZARIADENIE DAIKIN 

EMURA NASLEDUJE TENTO TREND 

KOMBINÁCIOU A DOKONCA AJ NOVÝM 

ZMYSLOM PRE TVAR A FUNKCIU.

Nová nástenná klimatizačná jednotka Daikin Emura 

od spoločnosti Daikin je výraznou zmesou ikonického 

dizajnu a inžinierskej výnimočnosti. Je určená na 

montáž na stenu, aby bola distribúcia vzduchu optimálna  

a prevádzka tichá ako šepot.

Celoročné pohodlie



VLASTNOSTI

 › Štýlový dizajn k dispozícii v pieskovanej hliníkovej 

alebo matno-kryštálovo bielej farbe

 › Úspora energie: veľmi vysoký koeficient 

energetickej účinnosti (EER) – až 4,46 (energetická 

trieda „A“)

 › Zabezpečuje maximálny komfort

 › Hladina akustického tlaku iba 22 dBA

 › Široký prevádzkový rozsah: -10 až 46 °C pre 

chladenie a -15 až 20 °C pre vykurovanie

 › Týždenné programovateľné diaľkové ovládanie



Spoločnosť Daikin uvádza na trh novú 

nástennú rezidenčnú klimatizačnú jednotku. 

Spĺňa najnovšie požiadavky na energetickú 

účinnosť a sleduje nový prístup: pokúša sa  

byť čo najnenápadnejšia. Viditeľný je iba  

jeden jednoduchý tvar. Nasávanie vzduchu je 

skryté v hornej časti a výfuková lamela sa 

objavuje veľmi nenápadne pri pozvoľnom 

otvorení jednotky. V skutočnosti jednotka už 

viac nie je domácim spotrebičom, ale skôr 

neutrálnym kúskom nábytku, ktorý sa hodí ku 

každému interiéru. Jednotka je k dispozícii v 

dvoch verziách povrchových úprav: matno-

kryštálovo bielej a pieskovanej hliníkovej 

farbe.



OPTIMÁLNE POHODLIE 
STLAČENÍM TLAČIDLA

Pomocou jednoducho použiteľného diaľkového 

ovládania si môžete pohodlne sadnúť, relaxovať  

a nastaviť teplotu v miestnosti z pohodlia svojho kresla. 

Veľký displej poskytuje prehľad o prevádzkovom režime 

jednotky a tlačidlá vám poskytnú jednoduchý prístup  

k zabudovanej inteligencii jednotky Daikin Emura. 

Chcete, aby prestal vzduch fúkať na vašich hostí? Stlačte 

iba tlačidlo „komfortného prietoku vzduchu“.

Chcete ušetriť energiu? Použite inteligentné oko systému 

alebo pomocou časovača nastavte optimálnu klímu  

v miestnosti v akomkoľvek čase počas dňa alebo noci.

INTELIGENTNÉ OKO ŠETRÍ 
DRAHOCENNÚ ENERGIU

Supermoderná funkčnosť a štýlový dizajn idú 

ruka v ruke so zariadením Daikin Emura. Stlačením 

prevádzkového tlačidla na diaľkovom ovládaní 

otvoríte predný panel a klapku, pričom odhalíte 

jednu z funkcií úspory energie jednotky: inteligentné 

oko. Zabudovaný snímač zisťuje prítomnosť ľudí v 

miestnosti a automaticky prepína na energeticky 

úspornú prevádzku, ak sa nikto v miestnosti nenachádza.

Ďalšou úspornou funkciou je programovateľný časovač. 

Tieto inteligentné funkcie pomáhajú jednotke Daikin 

Emura prekročiť triedu A energetickej účinnosti.



Trochu čistého vzduchu

Titán-apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu 

zachytáva mikroskopické prachové čiastočky vo vzduchu, 

absorbuje organické kontaminanty ako sú baktérie a vírusy 

a dokonca aj rozkladá molekuly pachov.

Tichá prevádzka 

Vnútorná jednotka vyfukuje vzduch takmer nehlučne. 

Pri chladení sa vytvára hluk iba na úrovni 22 dBA. Na 

porovnanie, bežná úroveň hluku v tichej miestnosti je 

v priemere 40 dBA.

Nočný režim 

Aby ste mohli lepšie spať, klimatizácia Daikin Emura zabráni 

cez noc prehriatiu alebo podchladeniu miestnosti. Ak je 

zapnutý časovač, jednotka automaticky nastaví teplotu pri 

chladení o 0,5 °C vyššiu a pri vykurovaní o 2 °C nižšiu. Tým 

sa zabráni rýchlym zmenám izbovej teploty, ktoré by vás 

mohli rušiť pri spánku.

Komfortný režim 

Komfortný režim zaisťuje prevádzku bez prievanu. Pri 

chladení je klapka nasmerovaná vodorovne, aby sa zabránilo 

prúdeniu studeného vzduchu priamo na telo. Pri vykurovaní 

sa klapka otočí zvislo nadol, aby teplý vzduch prúdil do 

spodnej časti miestnosti.

Automatický pohyb klapiek 

Za účelom zaistenia rovnomernej teploty v celej miestnosti 

pohybujú systémy natáčania klapiek klimatizácie Daikin 

Emura lamelami automaticky nahor a nadol, vďaka čomu 

sa vzduch rovnomerne vyfukuje do celej miestnosti.

Výkonný režim

Výkonný režim môžete použiť vtedy, ak potrebujete 

miestnosť rýchlo vykúriť alebo ochladiť, napríklad po 

príchode domov počas horúcich alebo veľmi chladných 

dní. Na 20 minút sa aktivuje maximálny prietok vzduchu 

a potom sa zariadenie vráti do pôvodného režimu.

OPTIMÁLNY KOMFORT: 
INTELIGENTNE, VÝKONNE  
A POTICHU. 

Bočný pohľad na  

Daikin Emura  

v prevádzke



FLEXIBILNÁ 
MONTÁŽ.

JEDNODUCHÉ 
OVLÁDANIE. 

Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka sa dá namontovať na strechu, terasu 

alebo na vonkajšiu stenu. Vďaka špeciálnej antikoróznej 

povrchovej úprave ventilátora a tepelného výmenníka 

odoláva vonkajšia jednotka kyslým dažďom a korózii 

spôsobenej soľou. Dodatočnú ochranu predstavuje  

plech z nehrdzavejúcej ocele na spodku jednotky.

Ovládanie

Vnútorná jednotka sa jednoducho ovláda pomocou 

infračerveného diaľkového ovládania dodávaného ako 

štandard. Ak by náhodou nastala porucha klimatizácie, je 

možné na displeji diaľkového ovládania zobraziť chybový 

kód, ktorý umožní rýchlu diagnostiku a nápravu  

problému. 

Použitie

Vnútorná jednotka Daikin Emura sa dá používať pre jednu 

izbu, kedy je jedna vnútorná jednotka napojená na jednu 

vonkajšiu jednotku, alebo vo viacerých izbách, pričom na 

jednu vonkajšiu jednotku je napojených maximálne deväť 

vnútorných jednotiek.



VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÉ JEDNOTKY FTXG25J-S FTXG25J-W FTXG35J-S FTXG35J-W *FTXG50J-S *FTXG50J-W

Výkon
chladenie min./nom./max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,3
vykurovanie min./nom./max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,4/5,8/6,5

Príkon
chladenie min./nom./max. kW 0,35/0,56/0,82 0,36/0,89/1,22 –/1,56/–
vykurovanie min./nom./max. kW 0,32/0,78/1,32 0,32/0,99/1,50 –/1,60/–

EER (koeficient energetickej účinnosti) chladenie 4,46 3,93 3,21
COP (koeficient výkonu) vykurovanie 4,36 4,04 3,63

Energetická trieda
chladenie A A
vykurovanie A A

Ročná spotreba energie chladenie kWh 280 445 780
Rozmery výška x šírka x hĺbka mm 295 x 915 x 155 295 x 915 x 155
Hmotnosť kg 11 11
Farba predného panela Pieskovaná hliníková Matná kryštálovo-biela Pieskovaná hliníková Matná kryštálovo-biela Pieskovaná hliníková Matná kryštálovo-biela

Prietok vzduchu
chladenie H/M/L/SL m3/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 -
vykurovanie H/M/L/SL m3/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 -

Hladina akustického tlaku
chladenie H/M/L/SL dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 45/40/35/32
vykurovanie H/M/L/SL dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 45/40/35/32

Akustický výkon
chladenie dBA 54 58 60
vykurovanie dBA 55 58 60

Napájanie 1~/220-240 V/50 Hz 1~ / 50 / 220-240
Diaľkový ovládač infračervený ARC466A1 ARC466A1

VONKAJŠIE JEDNOTKY RXG25J RXG35J *RXG50K
Rozmery výška x šírka x hĺbka mm 550 x 828 x 285 735 x 901 x 300
Hmotnosť kg 34 48
Kompresor typ Hermetický swing Hermetický swing

Akustický výkon
chladenie dBA 61 63 62
vykurovanie dBA 62 63 -

Chladivo typ R-410A R-410A
Dodatočná náplň chladiva kg/m 1,05 -

Prevádzkový rozsah
chladenie min.~max. °CDB -10~46 -10~46
vykurovanie min.~max. °CWB -15~20 -15~18

Pripojenia potrubia
kvapalina mm ø 6,35 ø 6,35
plyn mm ø 9,52 ø 12,7
kondenzát Vonk. priemer mm ø 18,0 ø 18,0

Akustický tlak 
chladenie H/L dBA 46/43 48/44
vykurovanie H/L dBA 47/44 48/45

Maximálna dĺžka potrubia m 20 30
Maximálne prevýšenie m 15 20
Napájanie 1~/220-240 V/50 Hz 1~ / 50 / 220-240

Poznámky:
1 Podrobnejšie informácie nájdete v našom katalógu multi modelov a v kombinačných tabuľkách alebo u svojho miestneho predajcu
2 (1) Uvedené hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu a príkonu sú orientačné a vzťahujú sa na nástenné jednotky D,E (Trieda 20,25,35) – (2) Uvedené hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu a príkonu sú orientačné a vzťahujú 
sa na nástenné jednotky G (Trieda 20,25,35,42,50) / F (Trieda 60) – (3) Uvedené hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu a príkonu sú orientačné a vzťahujú sa na nástenné jednotky D (Trieda 20,25,35) / E (Trieda 50) – (4) Uvedené 
hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu a príkonu sú orientačné a vzťahujú sa na nástenné jednotky D (Trieda 20,25,35,50) / F (Trieda 60,71) – (5) Uvedené hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu a príkonu sú orientačné 
a vzťahujú sa na nástenné jednotky D (Trieda 20,25,35,50) / E (Trieda 60,71)
3 * K týmto vonkajším multi jednotkám by sa mali pripojiť najmenej dve vnútorné jednotky
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Maximálny počet vnútorných jednotiek 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

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

Max. chladiaci výkon kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Max. vykurovací výkon kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

Max. príkon chladenia kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

Max. príkon vykurovania kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Poznámka: Sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty

MULTI KOMBINAČNÁ TABUĽKA

* prEN14825 (informatívna verzia 2010)
Poznámka: Sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty

* prEN14825 (informatívna verzia 2010)
Poznámka: Sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty



TECHNOLÓGIA INVERTORA

Invertorová technológia, vyvinutá spoločnosťou Daikin, 

je skutočnou inováciou v oblasti regulácie klímy. Princíp 

je jednoduchý: invertory upravujú použitý výkon tak, aby 

sa prispôsobil aktuálnej požiadavke. Nič viac, nič menej. 

Táto technológia vám poskytuje dve konkrétne výhody:

	 Pohodlie
Investícia do invertora sa vám mnohonásobne vráti 

prostredníctvom zlepšenia komfortu. Klimatizačný 

systém s invertorom neustále nastavuje výkon 

chladenia a vykurovania tak, aby splnil nároky na 

teplotu v miestnosti. Invertor skracuje nábehový 

čas systému, čím umožňuje rýchlejšie dosiahnutie 

požadovanej teploty v miestnosti. Po dosiahnutí 

požadovanej teploty, invertor zabezpečí jej 

udržiavanie na konštantnej úrovni.

Pomalý štart

Teplota zostáva stabilná
Teplota/Príkon

Čas

Nastavená teplota Klimatizácia  
s invertorom

Klimatizácia 
bez invertora

Prevádzka	vykurovania:

 Energeticky účinný 

Keďže invertor monitoruje a nastavuje teplotu okolia 

vždy, keď je to potrebné, spotreba energie klesá až  

o 30 % v porovnaní s tradičným systémom vyp./zap.! 



Produkty spoločnosti Daikin distribuujú spoločnosti:

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin 
Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto prospektu podľa najlepšieho vedomia. 
Neposkytuje sa žiadna vyslovená alebo predpokladaná záruka na kompletnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo 
vhodnosť jeho obsahu na určitý účel a produkty a služby v ňom obsiahnuté. Technické parametre sa môžu 
zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody, v najširšom zmysle, vzniknuté alebo spojené  
s používaním a/alebo interpretáciou tohto prospektu. Celý obsah podlieha autorským právam  
spoločnosti Daikin Europe N.V.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu 
certifikácie Eurovent pre klimatizačné zariadenia 
(AC), kvapalinové chladiace zariadenia (LCP) a izbové 
klimatizačné zariadenia (FC). Certifikované údaje 
certifikovaných modelov sú uvedené v zozname 
Eurovent. Jednotky multi sú certifikované podľa 
zoznamu Eurovent pre kombináciu s max. 2 vnútornými 
jednotkami.

Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu 
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla 
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného 
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov 
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou  
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv 
na životné prostredie. Táto výzva si vyžaduje ekologický 
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu 
produktov a tiež systému energetickej správy, čoho 
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva 
odpadu. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900, e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com


