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emura

DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI

DAIKIN'DAN YENİ İÇ KLİMA ÜNİTESİ.
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Daikin tarafından piyasaya sürülen yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, simgeleşmiş bir tasarımın 
ve mühendislik harikasının kusursuz bir karışımıdır. Ultra ince profili ve mat kristal beyazı veya 
kumlanmış alüminyum seçeneğine sahip şık görünümü her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlaması 
anlamına gelir. Ayrıca, ünitenin bu kadar iyi görünmesi sağlanırken, performansından da ödün 
verilmemiştir. Avrupa'da Avrupa iklimleri için tasarlanan Daikin Emura'ya hangi mevsimde olursanız 
olun ideal sıcaklıklar ve uyumlu nem düzeyleri sağlama konusunda gözü kapalı güvenebilirsiniz. 

TÜM YIL BOYUNCA 
KESİNTİSİZ KONFOR.
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Optimum hava dağılımı ve çok sessiz çalışma için duvarın yüksek noktalarına monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır. Çalıştırılması da montajı ve bakımı gibi oldukça kolaydır. Enerji verimliliği açısından 
‘A’ sınıfı bir üründür, bu nedenle görünüm açısından olduğu kadar enerji tasarrufu açısından da 
mükemmeldir. Daikin Emura stil ve malzemenin, şekil ve işlevin, akıllı ısıtma ve verimliliğin uyumlu 
bir evliliğidir.

ÖZELLİKLER:

EV SAHİPLERİ İÇİN

• Şık, göz alıcı tasarım

•  Enerji tasarrufu: 4,46'ya kadar 
çıkan çok yüksek EER değeri  
(‘A’ enerji sınıfı)

• Maksimum konfor

•  22 dB(A)'ya kadar düşen  
ses basıncı performansı

• Geniş çalışma aralığı: 

  Soğutma için -10 ila 46°C  
ve ısıtma için -15 ila 20°C

•  Haftalık program zamanlayıcı 
ile 24 saat programlanabilir 
uzaktan kumanda

MONTAJCILAR İÇİN

• R-410A soğutucu akışkan

•  20 m maksimum bakır boru 
uzunluğu

•  Daha hafif ve  daha küçük

ŞIK TASARIM 
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Daikin Emura'da akıllı iklim kontrolündeki en son yeniliklerden biri kullanılmıştır. Daikin’ın inverter 
teknolojisi odanın istenen sıcaklığa daha hızlı bir şekilde getirilmesini ve fazla dalgalanma 
yaşanmadan istenen sıcaklıkta sağlar. İç ortam sıcaklıkları sürekli olarak takip edilir ve ünite, daha az 
sayıda durdurma/başlatma ve daha düşük enerji tüketimiyle birlikte gerekli ısıtma veya soğutmayı 
sorunsuz ve hızlı bir şekilde sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamada, enerji maliyetlerinizi 
yıllık %30'a kadar azaltabilirsiniz.

ISITMA İŞLEMİ

İNVERTER 
TEKNOLOJİSİ:
DAHA FAZLA KONFOR, 

DAHA DÜŞÜK TÜKETİM.

UZAKTAN 
KUMANDA.

Non-inverter klima

AYAR SICAKLIK. İnverter klima

Yavaş 
başlatma

SICAKLIK
ÇEKİLEN 
GÜÇ

Sıcaklık sabit kalır

SÜRE

Econo modu

Otomatik salınım

Akıllı göz

Konfor modu

Sıcaklık ayarıFan

Güçlü mod

Mod ayarı

Sessiz çalışma

Program süresi



Çalışma modları

OPTİMUM 
KONFOR: 
AKILLI, GÜÇLÜ VE 

SESSİZ BİR TASARIMA 

SAHİPTİR.

KONFOR MODU 

Konfor modu, ünitenin soğuk hava etkisi 
yaratmayacak şekilde çalışmasını garanti eder. 
Soğutma sırasında soğuk havanın doğrudan 
insanlara üfl enmesinin önlenmesi için kanat 
yatay konuma geçer. Isıtma sırasında ise sıcak 
havanın odanın alt kısmına doğru üfl enmesi 
için kanat dikey konuma geçer.

OTOMATİK SALINIM 

Odanın her tarafında eşit sıcaklık elde edilmesi 
için Daikin Emura’nın düşey otomatik salınım 
sistemleri, üfl eme kanatlarının otomatik olarak 
yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayarak, 
havanın oda içerisinde eşit şekilde dağılmasını 
sağlar.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Odayı hızlı bir şekilde ısıtmanız veya 
soğutmanız gerektiğinde, örneğin çok sıcak 
veya çok soğuk bir günde eve geldiğinizde 
güçlü modu kullanabilirsiniz. Bu mod, ünite 
otomatik olarak orijinal ayarına geri dönmeden 
önce 20 dakika boyunca maksimum hava 
miktarının kullanılmasını sağlar.

AKILLI GÖZ

Daikin Emura, odadaki insan varlığını algılamak 
üzere kullanılan yerleşik bir hareket sensörüne 
sahiptir. Oda 20 dakikadan daha uzun bir süre 
boş kaldığında, klima otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer. Odaya bir kişi girdikten 
hemen sonra klima tekrar normal şekilde 
çalışmaya başlar.

ÇOK SESSİZ ÇALIŞMA 

İç ünite havayı neredeyse duyulmayacak şekilde 
üfl er. Üretilen ses miktarı soğutma sırasında 
22dB(A)'yı nadiren geçer. Karşılaştırma yapılması 
için, sessiz bir odada çalışma sesi ortalama 40dB(A) 
seviyesindedir. Ve dış ünitenin komşularınızı 
rahatsız etmeyeceğini garanti ederiz. 

GECE AYAR MODU 

Daikin Emura, daha konforlu bir şekilde 
uyumanıza yardımcı olmak için gece aşırı 
ısınmayı veya aşırı soğumayı önler. Zamanlayıcı 
açık konuma getirilirse, ünite otomatik olarak 
soğutma modunda 0,5ºC daha sıcak ve ısıtma 
modunda 2ºC daha soğuk bir sıcaklık ayarlar. 
Bu da oda sıcaklığında uykunuzda sizi rahatsız 
edebilecek ani değişikliklerin yaşanmasını önler.
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Zamanlayıcı modu Isıtma moduSoğutma modu
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ESNEK MONTAJ. 
KOLAY KONTROL.

Dış ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte edilebilir. Fan ve ısı eşanjörüne yapılan özel 
anti korozif uygulama sayesinde dış üniteniz asit yağmurlarına ve tuz korozyonuna karşı dayanıklıdır. 
Ünitenin altına yerleştirilen paslanmaz çelik levha da ilave bir koruma sağlar.

İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. 
Sık rastlanan bir durum olmamasına karşın, klimada bir arıza meydana geldiğinde, uzaktan kumanda 
ekranında bir hata kodu görüntülenir ve böylece problem hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve 
düzeltilebilir. 

Daikin Emura iç ünitesi bir iç ünitenin bir dış üniteye bağlandığı tek oda uygulaması için kullanılabileceği 
gibi, maksimum dokuz iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlandığı multi uygulamalar için de kullanılabilir.

Uzaktan kumanda, 
kullanım kolaylığı 
sağlar
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ISITMA VE SOĞUTMA

İÇ ÜNİTELER
* FTXG25JV1BS/BW  

TEMEL BİLGİLER
* FTXG35JV1BS/BW  

TEMEL BİLGİLER

Kapasite Soğutma Standart kW 2,5 3,5
Isıtma Standart kW 3,4 4,0

EER / COP Soğutma / Isıtma 4,46 / 4,36 3,93 / 4,04
Yıllık enerji tüketimi kWh – –

Enerji sınıfı Soğutma / Isıtma A / A A / A
Boyutlar (yükseklik x genişlik x derinlik) mm 295x915x156 295x915x156
Ağırlık kg – –

Ses gücü Soğutma Yüksek dB(A) 54 58
Isıtma Yüksek dB(A) 55 58

Ses basıncı Soğutma Y/O/D/SSZ dB(A) 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23
Isıtma Y/O/D/SSZ dB(A) 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A

DIŞ ÜNİTE RXG25J* RXG35J*

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 550x765x285 550x765x285
Ağırlık kg – –

Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min~maks °C KT -10~46 -10~46
Isıtma Min~maks °C YT -15~20 -15~20

Ses gücü Soğutma dB(A) 61 63
Ses basıncı (düşük) Soğutma dB(A) 43 44

Isıtma dB(A) 44 45
Ses basıncı (yüksek) Soğutma dB(A) 46 48

Isıtma dB(A) 47 48
Soğutucu akışkan Tipi – –

Boru bağlantıları Sıvı / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Boru uzunluğu (maksimum) m 20 20

Not: Mavi hücreler, temel bilgiler içerir
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Maksimum iç ünite sayısı 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9
FTXG25J-W • • • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • • • •
CTXG50J-W • • • • • • • • • •
CTXG50J-S • • • • • • • • • •

Maks. soğutma kapasitesi kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5
Maks. ısıtma kapasitesi kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5
Soğutma modunda maks. çekilen güç kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40
Isıtma modunda maks. çekilen güç kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Not: Mavi hücreler, temel bilgiler içerir

Notlar:
1 Daha ayrıntılı bilgi için multi model/kombinasyon tabloları kataloglarımıza bakabilir veya distribütörünüze danışabilirsiniz
2  (1) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D ve E (20,25,35 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir 

(2) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi G (20,25,35,42,50 sınıfı) / F (60 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir 
(3) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35 sınıfı) / E (50 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir 
(4) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35,50 sınıfı) / F (60,71 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir 
(5) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35,50 sınıfı) / E (60,71 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir

3 * Bu multi dış ünitelere en az iki iç ünite bağlanmalıdır



Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin 

Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin 

ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı 

herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe 

N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı 

herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif 

hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri 

(LCP) ve Fan Isıtıcılı Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme 

Programına katılmıştır; belgelendirilmiş modellerin onaylı 

bilgileri Eurovent Dizininde listelenmiştir. Multi üniteler, 2 iç 

üniteye kadar kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.

Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi 

olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından 

ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre 

üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir 

lider olma amacını taşımıştır. Bu zorluk çeşitli ürünlerin 

ekonomik tasarımını ve geliştirilmesini, enerji korunması 

ve atık azaltılmasını kapsayan bir enerji yönetim sistemini 

gerektirmektedir. 
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