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Daikin Emura
Tvar. Funkce. Nová konstrukce.

Pro! zvolit jednotku Daikin Emura?
• Jedine!n" design 

Vytvo#eno v Evrop$ a pro Evropu

• Vysoká celoro!ní ú!innost dále vylep%ená 

technologiemi úspory energie, jako je t"denní 

!asova! a !idlo pohybu.

• Optimální komfort díky pokro!il"m technologiím, 

jako je dvojité !idlo pohybu, velmi tich" provoz 

a online ovlada!.

V!hody
 › Neoby"ejné spojení nápaditého designu 
a technické dokonalosti

 › Moderní konstrukce dodávaná v matné krystalicky 
bílé a st#íbrné

 › Velmi tich! provoz, hladiny hluku pouh!ch $% dBA
 › Vodorovn! a svisl! automatick! pohyb lamel
 › Dvojité "idlo pohybu &et#í energii sní'ením 
nastavené teploty, kdy' v místnosti není 'ádná 
osoba a sm(ruje pr)tok vzduchu mimo osoby 
a brání tak chladnému pr)vanu

 › T!denní "asova"
 › Lze p#ipojit do párové kombinace, multi 
kombinace i do kombinace s (mini) VRV.
Online controller: Stále pod dohledem, 
bez ohledu na to, kde se nacházíte 
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emura

Jedine!n" design

Spole!nost Daikin je jedin" v"robce 
nabízející model vytvo#en" v Evrop$ 
pro trh v Evrop$ za pou%ití Evropsk"ch 
technick"ch a konstruk!ních norem 
tak, aby p#esn$ odpovídal pot#ebám 
zákazník&.
Spole!nost Daikin Europe N.V.  také hrd$ 
oznamuje, %e jednotka Daikin Emura 
získala n$kolik ocen$ní za design.

Lep#í energetická ú!innost

Celoro!ní ú!innost p#edstavuje údaj 
o v"sledné ú!innosti klimatiza!ních 
systém& za celé období vyu%ití (topné 
sezóny i období pou%ívání klimatizace). 
'títek obsahuje n$kolik klasifikací od 
A+++ po G. Jednotka Daikin Emura 
dosahuje vysoké energetické ú!innosti:

 › SEER a%  A+++

 › SCOP a% A++  

Nejmen#í dopad na $ivotní prost%edí

 › Dodává se s chladivem R-()

Komfort

Dvojité prostorové !idlo pohybu:  
Proud vzduchu je nasm$rován do zóny, ve 
které se práv$ nenachází osoba. Pokud není 
zji*t$na p#ítomnost osob v místnosti, p#epne 
se jednotka automaticky do re%imu *et#ícího 
energii.
 › Velmi tich" provoz:  
Provoz jednotky Daikin Emura je velmi 
tich", hladiny hluku pouh"ch +, dBA.
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Údaje o!ú"innosti FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Chladicí v!kon Min./Jmen./Max. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Topn! v!kon Min./Jmen./Max. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
P"íkon Chlazení Jmen. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Vytáp#ní Jmen. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Prostorové chlazení T"ída energetické ú$innosti

Jmenovit! v!kon Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Ro$ní spot"eba energie kWh/rok 92 97 170 239

Prostorové vytáp#ní 
(pr%m#rné podmínky)

T"ída energetické ú$innosti
Jmenovit! v!kon Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,28
Ro$ní spot"eba energie kWh/rok 639 821 913 1.505

Jmenovitá ú$innost EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Ro$ní spot"eba energie kWh 248 254 428 715
Sm#rnice pro &títek spot"eby Chlazení'/ Vytáp#ní A/A

Vnit#ní jednotka FTXJ/FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Rozm#ry Jednotka V!&ka x'&í"ka x'hloubka mm 303x998x212
Hmotnost Jednotka kg 12
Vzduchov! (ltr Typ Demontovateln!/omyvateln!
Ventilátor Pr%tok 

vzduchu
Chlazení Tich! provoz/Nízké/

St"ední/Vysoké
m)/min 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Vytáp#ní Tich! provoz/Nízké/
St"ední/Vysoké

m)/min 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Hladina akustického 
v!konu

Chlazení dBA 54 59 60
Vytáp#ní dBA 56 59 60

Hladina akustického 
tlaku

Chlazení Tich! provoz/Nízké/Vysoké dBA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Vytáp#ní Tich! provoz/Nízké/Vysoké dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47

*ídicí systémy Infra$ervené dálkové ovládání ARC466A9
Kabelové dálkové ovládání -

Venkovní jednotka RXJ/RXJ 20M 20M 25M 25M 35M 35M 50N 50N
Rozm#ry Jednotka V!&ka x'&í"ka x'hloubka mm 550x765x285 734x870x373
Hmotnost Jednotka kg 32 50
Hladina akustického 
v!konu

Chlazení dBA 59 61 63,0
Vytáp#ní dBA 59 61 63,0

Hladina akustického 
tlaku

Chlazení Jmen. dBA 46 49 48,0
Vytáp#ní Jmen. dBA 47 49 48,0

Provozní rozsah Chlazení Okolní prost"edí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytáp#ní Okolní prost"edí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ R-32
GWP 675,0
Nápl+ kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

P"ipojovací rozm#ry Kapalina Vn#j&í pr%m#r mm 6,35 6,4
Plyn Vn#j&í pr%m#r mm 9,50 12,7
Délka potrubí Venk. jedn.–Vnit". jedn. Max. m 20 30
Dopln#ní nápln# chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí p"esahující 10'm)
Rozdíl úrovní Vnit". jedn.–Venk. jedn. Max. m 15,0 20

Elektrické napájení Po$et fází / Frekvence / Nap#tí Hz/V 1~/50/220-240
Proud – 50'Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 10 13

Jmenovit! v!kon: chlazení p"i 35°/27° p"i jmenovitém zatí#ení, vytáp$ní p"i 7°/20° p"i jmenovitém zatí#ení | 240 V | 230 V | 220 V | Viz samostatn! v!kres s daty elektrického systému | Viz samostatn! v!kres pro provozní 
rozsah | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Jmenovité topné v!kony jsou zalo#eny na: vnit"ní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m | 
Jmenovité chladicí v!kony jsou zalo#eny na: vnit"ní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m

FTXJ-MS

ARC%&&A'RXJ-M

FTXJ-MW

Emura

Nejlep(í design p"iná(ející vynikající ú)innost a komfort

 › Neoby)ejná sm$sice nápaditého designu a technické dokonalosti 
s elegantním povrchem v matné krystalicky bílé a st"íbrné barv$

 › Za sv*j excelentní design získala jednotka Daikin Emura mnoho 
ocen$ní

 › St"íbrn! filtr odstra+ující alergeny a )istící vzduch: zachytává 
alergeny, jako jsou pyly a trus rozto)* a poskytuje stál! p"ísun 
)erstvého vzduchu

 ›  Online controller: "ízení vnit"ního prost"edí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, p"es va(i místní sí, nebo internet

 › Velmi tich! provoz: provoz jednotky je sotva sly(iteln!. Hladina 
akustického tlaku je pouh!ch -' dB(A)!

 › Dvojité prostorové inteligentní )idlo pohybu: pr*tok vzduchu je 
nasm$rován do prostoru, kde nejsou v daném okam#iku osoby; 
pokud nejsou rozpoznány osoby, jednotka se automaticky p"epne 
do re#imu (et"ícího energii

 › V!b$r produktu R-./ sni#uje dopad na #ivotní prost"edí o &0 % 
v porovnání s produktem R-%-1A a vede k ni#(í spot"eb$ energie 
díky vysoké energetické ú)innosti

 › Hodnoty celoro)ní ú)innosti p"i chlazení a vytáp$ní a# A+++

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

 › Proud$ní vzduchu .D kombinuje automatické svislé a vodorovné 
natá)ení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do 
kout* velk!ch prostor.

BRP1&'B%/

VE STANDARDNÍM 
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