emura

TASARIM.
İŞLEV.
YENİDEN
TANIMLANDI!.

HER ŞEY TAMAMEN
TASARIMLA ALAKALI
Daikin Emura’nın en önemli özelliği
görünüşüdür. Ölçülü, ancak şık

iF ÖDÜLÜ

görünümü Daikin’ın herkesçe
bilinen, süper konfor ve kalite odaklı
marka değerlerine yeni bir boyut
Daikin

Europe

N.V.,

Daikin

Emura'nın 2010 iF Ürün Tasarım
Ödülüne

layık

görüldüğünü

duyurmaktan gurur duyar. iF
ürün tasarım ödülü 56 yıldır
üstün tasarımlar için uluslararası
düzeyde

tanınan

bir

ticari

marka haline gelmiştir. Daikin
Emura tasarım kalitesi, işçilik,
malzeme

seçimi,

getirilen

yenilik düzeyi, çevreye etk ileri,
işlevsellik,

ergonomi

ve

güvenlik dahil çok çeşitli kriterler
göz

önünde

bulundurularak

değerlendirilmiştir.

kazandırmıştır.

AVRUPA'DA AVRUPA
İÇİN TASARLANDI
Daikin geleneksel olarak tüm ürünlerini Japonya'da
tasarlamakta ve Avrupa ve denizaşırı pazarlar için
küçük değişiklikler yapmaktaydı. Ancak, iki yıl önce
Avrupa'da elde edilen split klima satışları Avrupa
için yeni bir konseptin oluşturulması gerektiğini
göstermiştir. İlk defa bir klima ünitesi, Avrupa pazarı
için Avrupa'da Avrupa teknik ve tasarım standartları
kullanılarak tasarlanmıştır.

TRENDLER

TA R İ H

DEĞİŞMEMİŞTİR.

BOYUNCA

B A Ş L A N G I Ç TA

YALNIZCA İŞLE VSEL OLAN ÜRÜNLER,

Ş I K L I K V E S A D E L İ K İ H T İ YAÇ L A R I N I

K ARŞILAMAK ÜZERE K ADEMELİ BİR

ŞEKİLDE ESTETİK BİR GÖRÜNÜME

K AVUŞMUŞTUR. DAIKIN EMURA DA

FORM VE İŞLEVİ BİR ARAYA GETİREREK,

HAT TA YENİDEN TANIMLAYARAK BU

TRENDİ TAKİP ETMİŞTİR.

Tüm yıl boyunca
toplam konfor
Daikin tarafından piyasaya sürülen yeni Daikin Emura
duvar tipi klima ünitesi, simgeleşmiş bir tasarımın ve
mühendislik harikasının kusursuz bir karışımıdır.
Optimum hava dağılımı ve çok sessiz çalışma için duvarın
yüksek noktalarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER
›

Kumlanmış alüminyum veya mat kristal beyazı, şık
tasarım

›

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

›

Maksimum konfor

›

22 dBA'ya kadar düşen ses basıncı performansı

›

Geniş çalışma aralığı: soğutma için -10 ila 46°C ve
ısıtma için -15 ila 18°C

›

Haftalık programlanabilir uzaktan kumanda

Daikin, konutlarda kullanım için yeni bir
duvar tipi klima cihazını piyasaya sürmüştür.
En son enerji verimlilik ihtiyaçlarını
karşılamakta ve yeni bir yaklaşımı takip
etmektedir:

mümkün

olduğunca

hissedilmeyecek şekilde çalışması için
tasarlanmıştır. Yalnız tek bir basit, hareketli
2 boyutlu yüzeyi görülebilmektedir,
yukarıdaki havalandırma gizlenir veya
kullanım sırasında cihaz hafifçe açıldığında
oldukça şık bir görünüme sahip olur. Bunun
sonucunda bu cihaz artık bir ev elektroniği
değil, mobilyalarınızın doğal bir parçasıdır
ve her türlü iç mekana sorunsuz uyum
sağlayacaktır. Cihazın, mat kristal beyaz ve
kumlanmış alüminyum olmak üzere iki farklı
modeli mevcuttur.

AKILLI GÖZ ÖNEMLİ
ENERJİ TASARRUFU
SAĞLIYOR
Yüksek teknolojili işlevsellik ve şık tasarım Daikin Emura'da
yan yanadır. Uzaktan kumanda üzerindeki çalışma
düğmesine basıldığında, ön panel ve kanat açılarak
cihazın enerji tasarruf özelliği olan akıllı göz ortaya çıkar.
Bu yerleşik sensör, odada bulunan insanları algılar ve oda
boşaldığında otomatik olarak enerji tasarruf çalışmasına
geçiş yapar.
Programlanabilir zamanlayıcı da bir diğer enerji tasarruf
özelliğidir. Bu akıllı özellikler, Daikin Emura'nın enerji
verimliliği konusunda A Sınıfının üzerine çıkmasına
yardımcı olmaktadır.

BİR DÜĞMEYE
BASILARAK ELDE EDİLEN
OPTİMUM KONFOR
Kullanımı kolay uzaktan kumandası sayesinde,
koltuğunuzda oturup, rahatınıza bakarken, oda sıcaklığını
koltuğunuzdan kalkmadan ayarlayabilirsiniz. Geniş bir
ekran, cihazın çalışma modu hakkında genel bir bilgi verir
ve kullanıcı dostu düğmeler sayesinde Daikin Emura'nın
akıllı entegre özelliklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Havanın
doğrudan misaﬁrlerinize doğru üﬂenmesini engellemek
mi istiyorsunuz? Bunun için ‘konforlu üﬂeme’ düğmesine
basmanız yeterlidir.
Enerji tasarrufu mu yapmak istiyorsunuz? Günün veya
gecenin hangi saatinde olursanız olun odanızı optimum
koşulda tutmak için sistemin akıllı gözünü kullanın veya
zamanlayıcıyı ayarlayın.

OPTİMUM KONFOR: AKILLI,
GÜÇLÜ VE SESSİZ BİR
TASARIMA SAHİPTİR.

Bir nefes taze hava
Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme ﬁltresi,
havadaki mikroskobik toz partiküllerini temizler, bakteri ve
virüs gibi organik kirleticileri absorbe eder ve hatta kötü
kokuları giderir.

Çok sessiz çalışma
İç ünite havayı neredeyse duyulmayacak şekilde üﬂer.
Üretilen ses miktarı soğutma sırasında 22 dBA'ya nadiren
ulaşır. Karşılaştırma yapılması için, sessiz bir odada çalışma
sesi ortalama 40 dBA seviyesindedir. Ayrıca dış ünitenin
komşularınızı rahatsız etmeyeceğini garanti ederiz.

Gece ayar modu
Daikin Emura'nın

Daikin Emura, daha konforlu bir şekilde uyumanıza yardımcı
olmak için gece aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önler.

çalışırken yandan

Zamanlayıcı açık konuma getirilirse, ünite otomatik olarak

görünümü

soğutma modunda 0,5°C daha sıcak ve ısıtma modunda
2°C daha soğuk bir sıcaklık ayarlar. Bu da oda sıcaklığında
uykunuzda sizi rahatsız edebilecek ani değişikliklerin
yaşanmasını önler.

Konfor modu
Konfor modu, ünitenin soğuk hava etkisi yaratmayacak
şekilde çalışmasını garanti eder. Soğutma sırasında soğuk
havanın doğrudan insanlara ın üzerine gelmesini önlemek
için kanatçık yatay konuma geçer. Isıtma sırasında sıcak
havanın odanın alt kısmına doğru üﬂenmesi için kanatçık
düşey konuma geçer.

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

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

ESNEK MONTAJ.

Dış ünite
Dış ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte

KOLAY KONTROL.

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.

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

Uygulama
Daikin Emura, 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.

ISITMA & SOĞUTMA
FTXG25J-S
FTXG25J-W
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,35/0,56/0,82
0,32/0,78/1,32
4,46
4,36
4,74
4,74

İÇ ÜNİTELER
Kapasite
Çekilen güç

soğutma
ısıtma
soğutma
ısıtma

min~nom~maks
min~nom~maks
min~nom~maks
min~nom~maks

kW
kW
kW
kW

EER
COP
SEER
Enerji sınıfı
Yıllık enerji tüketimi
Boyutlar
Ağırlık
Ön panel rengi
Hava debisi
Ses basıncı seviyesi
Ses gücü seviyesi
Güç beslemesi
Uzaktan kumanda

soğutma
ısıtma
soğutma
yükseklik x genişlik x derinlik

soğutma
ısıtma
soğutma
ısıtma
soğutma
ısıtma

Y/O/D/SSZ
Y/O/D/SSZ
Y/O/D/SSZ
Y/O/D/SSZ

kWh
mm
kg

280

m3/dak
m3/dak
dBA
dBA
dBA
dBA

Gümüş
Beyaz
8,8/6,8/4,7/3,8
9,6/7,9/6,2/5,4
38/32/25/22
39/34/28/25
54
55

kızılötesi

FTXG35J-S
FTXG35J-W
1,4/3,5/3,8
1,4/4,0/5,0
0,36/0,89/1,22
0,32/0,99/1,50
3,93
4,04
4,88
4,88
A
A
445
295x915x155
11
Gümüş
Beyaz
10,1/7,3/4,6/3,9
10,8/8,6/6,4/5,6
42/34/26/23
42/36/29/26
58
58
1~/220-240 V/50 Hz
ARC466A1

FTXG50J-S
FTXG50J-W
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
0,45/1,56/1,88
0,52/1,60/2,50
3,21
3,63
4,60
4,60

780

Gümüş
Beyaz
10,3/8,5/6,7/5,7
11,4/9,8/8,1/7,1
44/40/35/32
44/40/35/32
60
60

(1) Enerji sınıfı: A (en etkin) ile G (daha az etkin) arasında değişir (2) Yıllık enerji tüketimi: tam yükte (nominal koşullarda) yıllık ortalama 500 saat çalışma esas alınmıştır (3) Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C
KT, 24°C YT (4) Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT (5) SEER: Pr-EN14825 (2010 sürümünü talep edin)

DIŞ ÜNİTELER
Boyutlar
Ağırlık
Kompresör
Ses gücü

RXG25J
yükseklik x genişlik x derinlik

soğutma
ısıtma

Soğutucu akışkan
İlave soğutucu akışkanı miktarı
Çalışma sıcaklık aralığı

Boru bağlantıları

Ses basıncı

soğutma
ısıtma
sıvı
gaz
tahliye
soğutma
ısıtma

min~maks.
min~maks.

Y / SSZ
Y / SSZ

Maksimum bakır boru uzunluğu
Maksimum kot farkı
Güç beslemesi

mm
kg
tip
dBA
dBA
tip
kg/m
°C KT
°C YT
mm
mm
D.Ç. mm
dBA
dBA
m
m

61
62

46/43
47/44

RXG35J
550x765x285
34
Hermetik sızdırmaz swing tipi
63
63
R-410A
1,05
-10~46
-15~20
ø 6,4
ø 9,5
ø 18,0
48/44
48/45
20
15
1~/220-240 V/50 Hz

RXG50J
735x825x300
48
63
63
1,6

ø 12,7
ø 18,0
48/44
48/45
30
20

2MXS40H (1)

2MXS50H (2)

3MXS52E (3)

3MXS68G (2)

4MXS68F (4)

4MXS80E (5)

5MXS90E (5)

RXYSQ-P8V1

MULTİ KOMBİNASYON TABLOSU

Maksimum iç ünite sayısı

2

2

3

3

4

4

5

6

FTXG25J-W

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OLASI KOMBİNASYONLAR

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

Notlar:
1 Daha ayrıntılı bilgi için multi model/kombinasyon tabloları kataloglarımıza bakabilir veya distribütörünüze danışabilirsiniz
2 Bu multi dış ünitelere en az iki iç ünite bağlanmalıdır

INVERTER

TEKNOLOJİSİ

Isıtma modu:
Sıcaklık / Çekilen güç

Daikin tarafından geliştirilen inverter teknolojisi klima

Sıcaklık sabit kalır

Yavaş başlatma

alanında gerçek bir yeniliktir. Çalışma prensibi basittir:
Daikin inverter split klimalar gerçek ihtiyaca uygun gücü

Non-inverter
klima

Sıcaklık ayarı

Inverter
klima

ayarlar. Ne fazlası, ne eksiği. Bu teknoloji temel olarak iki
Süre

avantajı beraberinde getirmiştir:

Konfor

Enerji tasarrufu

Daikin split klimalar, konforunuzu arttırırken enerji

Daikin inverter split klimalar ortam sıcaklığını sürekli

tasarrufu da yaparak yatırım maliyetini fazlasıyla

olarak standart çalışan geleneksel sistemlere kıyasla

çıkartır. Inverter bir klima sistemi, soğutma ve ısıtma

% 30 daha az enerji tüketir!

gücünü sürekli olarak odadaki sıcaklığa göre ayarlar.
Gerekli oda sıcaklığına daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını
sağlayarak sistemin demaraj süresini kısaltır ve bu
sıcaklık elde edildikten hemen sonra sıcaklığın sabit
tutulmasını sağlar.

Daikin Europe N.V. Klimalar (AC), Sıvı Soğutma
Paketleri (LCP) ve Fan Coil Üniteleri (FC) için Eurovent
Belgelendirme Programına katılmıştır. Belgelendirilmiş
modellerin onaylı bilgilerini şu web sitelerinde
bulabilirsiniz: www.eurovent-certification.com veya
www.certiflash.com

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.
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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 hedef doğrultusunda,
geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik
bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş; bu sayede enerjinin
korunması ve atıkların azaltılması sağlanmıştır.

