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HER ŞEY TAMAMEN 
TASARIMLA 

ALAKALI

Daikin Emura’nın en önemli 

özelliği görünüşüdür.  

Sade ancak şık görünümü, 

Daikin’in herkesçe bilinen, 

mükemmel konfor ve kalite 

odaklı marka değerlerine yeni bir 

boyut kazandırmıştır.
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M Daikin Europe N.V., Daikin 

Emura'nın birkaç prestijli 

tasarım ödülüne layık 

görüldüğünü duyurmaktan 

onur duyar: İF Ürün Tasarımı 

ödülü 2010, Reddot tasarım 

ödülü onur mansiyonu 2010, 

İyi Tasarım ve Tasarım Ödülü 

Almanya 2011 Adayı. Daikin 

Emura tasarım, kalite, işçilik 

ve malzeme seçimi, yenilik 

düzeyi, çevreye duyarlılık, 

işlevsellik, ergonomi ve 

güvenliği içeren çeşitli kriterler 

göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir.



AVRUPA'DA AVRUPA İÇİN 
TASARLANDI

Daikin geleneksel olarak ürünlerini her zaman 

Japonya'da tasarlamıştır ve Avrupa ve denizaşırı 

pazarlar için küçük değişiklikler yapmıştır. Ancak, 

Avrupa'daki split üniteli klima satışları, Avrupa 

konseptine uyan bir seviyeye ulaşmıştır. Bu, bir klima 

ünitesinin Avrupa'da Avrupa pazarı için Avrupa teknik 

ve tasarım standartları kullanılarak tasarlandığı ilk 

kezdir. 



TREND TA R İ H  B OY U N C A  B E L L İ D İ R . 

B A Ş L A N G I Ç TA  YA L N I ZC A  İ Ş L E V S E L 

TA S A R I MA  S A H İ P  O L A N  Ü R Ü N L E R , 

G İ D E R E K  Ş I K L I K  V E  S A D E L İ K 

İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAN ESTETİK 

BİR ÖĞEYİ  BARINDIRACAK BİÇİMDE 

KADEMELİ OLARAK GELİŞTİRİLMEKTEDİR. 

DAIKIN EMURA, BİÇİMİ VE İŞLEVİ BİR 

ARAYA GE TİREREK ,  HAT TA YENİDEN 

TANIMLAYARAK BU TRENDİ  TAK İP 

ETMEKTEDİR.

Daikin'in 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.

Tüm yıl boyunca 
hep konforlu



ÖZELLİKLER

 › Kumlanmış alüminyum veya mat kristal beyazı 

şık tasarım

 › Maksimum konfor sağlar

 › 22 dBA'ya kadar düşen ses basıncı performansı

 › Geniş çalışma aralığı: soğutma için -10 ila 46°C 

ve ısıtma için -15 ila 20°C

 › Haftalık programlanabilir uzaktan kumanda



Daikin Emura, en son enerji verimliliği 

gereksinimlerini karşılar ve yeni bir yaklaşım 

izler: mümkün olduğunca mütevazi olmaya 

çalışır. Çok hafif hareket eden, yalnızca tek 

bir yüzeyi görünür havalandırma yukarıya 

gizlenmiştir veya kullanım sırasında cihaz 

hafifçe açıldığında oldukça şık bir görünüme 

sahip olur. Sonuç olarak bu cihaz artık, 

evdeki elektronik bir eşya olmaktan çıkıp, 

mobilyalarınızın, her iç mekana uyum 

sağlayan doğal bir parçası haline gelir. Bu 

ünite için iki renk seçeneği mevcuttur: mat 

kristal beyaz ve kumlanmış alüminyum.



OPTİMUM KONFOR BİR 
DÜĞME KADAR YAKININIZDA

Kullanımı kolay uzaktan kumandası sayesinde, 

koltuğunuzda oturup, rahatınıza bakarken, oda sıcaklığını 

koltuğunuzdan kalkmadan ayarlayabilirsiniz. Geniş bir 

ekran, ünitenin çalışma modunun genel görünümünü 

sunar ve kullanıcı dostu düğmeler sayesinde Daikin 

Emura'nın dahili zekasına kolayca ulaşabilirsiniz. Havanın 

doğrudan misafirlerinize doğru üflenmesini engellemek 

mi istiyorsunuz? Bunun için ‘konforlu hava akışı’ 

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.

AKILLI GÖZ, ENERJİ 
TASARRUFUNA ÖNEMLİ 
ÖLÇÜDE YARDIMCI OLUR

Yüksek teknolojili işlevsellik ve şık tasarım Daikin 

Emura ile başı birlikte çeker. Uzaktan kumandadaki 

çalıştırma düğmesine basıldığında, ön panel ve kanat 

açılarak cihazın enerji tasarruf özelliklerinden birini ortaya 

çıkarır: yani akıllı göz. Bu dahili sensör, odada bulunan 

insanları algılar ve oda boşaldığında otomatik olarak 

enerji tasarruflu çalışmaya geçer. Diğer bir enerji tasarruf 

özelliği ise programlanabilen zamanlayıcıdır. 



Bir nefes taze hava

Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, havadaki 

mikroskobik toz partiküllerini yakalar, bakteri ve virüs gibi 

organik kirleticileri mere ve hatta kötü kokuları giderir.

Çok sessiz çalışma

İç ünite havayı neredeyse duyulmayacak şekilde üfler. Çıkan 

ses miktarı soğutma sırasında 22dBA değerine nadiren 

ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir odadaki ortam 

sesi ortalama 40dBA seviyesindedir. Ayrıca dış ünitenin 

komşularınızı rahatsız etmeyeceğini garanti ederiz. 

Gece ayar modu

Daikin Emura, daha konforlu uyumanıza yardımcı olmak için 

gece aşırı ısıtmayı veya aşırı soğutmayı önler. Zamanlayıcı 

açılırsa, ünite, sıcaklığı soğutma modunda 0,5ºC daha 

sıcağa ve ısıtma modunda 2ºC daha soğuğa otomatik 

olarak ayarlayacaktır. Bu da oda sıcaklığında uykunuzda sizi 

rahatsız edebilecek ani değişikliklerin yaşanmasını önler.

Konfor modu

Konfor modu, ünitenin cereyan yaratmayacak biçimde 

çalışmasını garanti eder. Soğutma sırasında soğuk havanın 

doğrudan insanların üzerine üflenmesini önlemek için kanat 

yatay konuma geçer. Isıtma sırasında ise sıcak havanın odanın 

alt kısmına doğru ulaşması için kanat dikey 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 modu kullanabilirsiniz. Bu mod, ünite otomatik olarak 

orijinal ayarına geri dönmeden önce 20 dakika boyunca 

maksimum hava miktarının kullanılmasını sağlar.

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

Daikin Emura'nın  

çalışırken yandan  

görünümü



ESNEK 
MONTAJ.

KOLAY 
KONTROL. 

Dış ünite

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 altındaki paslanmaz 

çelik bir levha da ilave koruma sağlar.

Kızılötesi uzaktan kumanda

İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir kızılötesi 

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. 

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 çoklu uygulamalar 

için de kullanılabilir.

Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı KKRP01A):

İç ünitenizi, uygulama veya internet aracılığıyla istediğiniz 

yerden kontrol edebilirsiniz.
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Maksimum iç ünite sayısı 2 2 2 3 3 4 4 5 6

FTXG25JW • • • • • • • • •
FTXG25JA • • • • • • • • •
FTXG35JW • • • • • • • • •
FTXG35JA • • • • • • • • •
FTXG50JW • • • • • • •
FTXG50JA • • • • • • •

ÇOKLU KOMBİNASYON TABLOSU

DIŞ ÜNİTE RXG25K RXG35K RXG50K RXG25K RXG35K RXG50K 
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 34 48 34 34 48
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Süper düşük m³/dak 33,5/30,1 33,5/30,1 50,9/48,9 33,5/30,1 33,5/30,1 50,9/48,9

Isıtma Yüksek/Süper düşük m³/dak 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 62 64 63 62 64 63
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44 48/44 46/43 48/44 48/44
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45 48/45 47/44 48/45 48/45

Çalışma aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975
Boru bağlantıları Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 20 30 20 20 30

Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 15 20 15 15 20
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 16 16 20 16 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

ISITMA ve SOĞUTMA
İÇ ÜNİTE FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5
Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma Enerji etiketi A++ A A++ A
Güç tasarımı kW 2,50 3,50 5,00 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,51 5,45 6,53 6,51 5,45
Yıllık enerji tüketimi kWs 134 188 321 134 188 321

Isıtma  
(Normal iklim)

Enerji etiketi A+ A A+ A
Güç tasarımı kW 2,80 3,30 4,60 2,80 3,30 4,60
SCOP 4,34 4,23 3,87 4,34 4,23 3,87
Yıllık enerji tüketimi kWs 903 1.091 1.660 903 1.091 1.660

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21 
COP 4,36 4,04 3,63 4,36 4,04 3,63 
Yıllık enerji tüketimi kWs 280 445 780 280 445 780
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Mat kristal beyaz Çizgili alüminyum
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x915x155
Ağırlık Ünite kg 11
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7

Isıtma Yüksek/Nom. m³/dak 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 54 58 60 54 58 60

Isıtma Yüksek dBA 55 58 60 55 58 60
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,52 12,7 9,52 12,7
Drenaj DÇ mm 16 veya 18 18,0 16 veya 18 18,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240



İNVERTER TEKNOLOJİSİ

Daikin tarafından geliştirilen inverter teknolojisi, iklim 

kontrolü alanında gerçek bir yeniliktir. Çalışma prensibi 

basittir: inverterler, kullanılan gücü gerçek ihtiyaca göre 

ayarlarlar. Ne fazlası, ne eksiği. Bu teknoloji, size iki somut 

avantajı beraberinde getirir:

 Konfor

İnverter, konforunuzu arttırırken yatırım maliyetini 

fazlasıyla çıkartır. İnverterli bir hava koşullandırma 

sistemi, soğutma ve ısıtma çıkışını sürekli olarak 

odadaki sıcaklığa göre ayarlar. İnverter, sistemin 

başlama süresini kısaltarak gereken oda sıcaklığına 

daha hızlı biçimde ulaşılmasını sağlar. Söz konusu 

sıcaklık elde edilir edilmez, inverter bu sıcaklığın sürekli 

korunmasını sağlar.

Yavaş başlatma

Sıcaklık sabit kalır
Sıcaklık / Güç girişi

Süre

Ayarlanan sıcaklık İnverterli hava 
koşullandırma

İnvertersiz hava 
koşullandırma

Isıtma işlemi:

 Enerji verimliliği

İnverter, ortam sıcaklığını duyulan ihtiyaca göre 

izlediği ve ayarladığı için, enerji tüketimi klasik bir 

açma/kapatma sistemine (invertersiz) kıyasla % 30 

oranında düşer 

Zorlu 20-20-20 çevre hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 

Avrupa, enerji ile ilgili projeler için minimum verimlilik 

gereksinimlerini uygulamaya koymaktadır. Bu minimum 

gereksinimler, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

ve sonraki yıllarda ileriye dönük olarak revize edilecektir. 

Ekonomik Tasarım Direktifi, çevresel performans ile ilgili 

minimum gereksinimleri, sistematik olarak yükseltmekle 

kalmaz, bu performansı ölçmek için kullanılan yöntem 

de gerçek yaşam koşullarını en iyi biçimde yansıtmak için 

değiştirilmiştir. Yeni mevsimsel performans değeri, tüm 

ısıtma veya soğutma mevsimi boyunca beklenen gerçek 

enerji verimliliği resmini çok daha doğru biçimde ortaya 

koymaktadır.

Bu resmi tamamlayan ise, yeni bir AB enerji etiketidir. 

1992'de sunulan ve aynı zamanlarda değiştirilen mevcut 

etiket, tüketicilerin standart etiketlendirme kriterine göre 

karşılaştırma yapmalarına ve satın almalarına olanak verir. 

Yeni etiket, A+++ ile D arasında, koyu yeşilden (enerji 

verimliliği en yüksek) kırmızıya (en düşük verimlilik) doğru 

giden renk tonları ile gösterilen çoklu sınıflandırmaları 

içerir. Yeni etiket üzerindeki bilgiler, ısıtma (SCOP) ve 

soğutma (SEER) için yalnızca yeni mevsimsel verimlilik 

değerlerini içermekle kalmaz, yıllık enerji tüketimini ve ses 

seviyelerini de içerir.  Mevsimsel verimlilik tüm mevsim 

boyunca klimanın veya ısı pompasının verimliliğini 

yansıttığı için, bu etiket, son kullanıcıların daha bilinçli 

seçimler yapmasına olanak verecektir.

AVRUPA’NIN YENİ ENERJİ ETİKETİ: 
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÇITAYI YÜKSELTİR
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:
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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 kullanımından ve/
veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı 
herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm 
içerik Daikin Europe N.V. tarafından telif haklıdır.

Daikin Europe N.V Klimaları (AC), Sıvı Soğutma 
Paketleri (LCP), Hava İşleme Üniteleri (AHU) ve 
Fan coil cihazları (FCU) için Eurovent Sertifikasyon 
Programına katılmıştır. Sertifikaların devam eden 
geçerliliklerini online olarak: www.eurovent-
certification.com veya: www.certiflash.com 
adresinden kontrol edebilirsiniz




