EMURA R

Framtidens luftkonditionering
redan idag

R-serien

Framtidens luftkonditionering
redan idag
Luftkonditionering utvecklad med fokus

på högsta verkningsgrad
Endast det bästa är gott nog för ditt hem. När du väljer Daikins R-serie får du komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad
för kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera luftkonditioneringsenheter baserat på deras energieffektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energieffektiv och
bra för miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R32.
Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt
med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur
och driftläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och
ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R32: effektivare & bättre
för miljön
Daikin använder köldmediet R32 i R-serien. R32 är effektivare än
dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att
underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre än med R-410A
då GWP-värdet endast är 675.
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Inverkan på den globala
uppvärmningen

(CO2 ekvivalent köldmediemängd: kg x GWP) *GWP = Global uppvärmningspotential.

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Daikin Online Controller
Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur,
fläkthastighet och driftläge från din smartphone – var och när du
vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller utvalda modeller). Med Daikins WiFi-adapter och
IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Antingen
låter du vädret styra, eller så väljer du hur varmt du vill ha det när
du kommer hem från jobbet. Kontrollen känner av din platsinformation och justerar värmeinställningarna därefter.

IFTTT = If This Then That.

www.ifttt.com

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

Upp till:

A

Rena linjer

Modell
Kapacitet

Med hjälp av luftfördelningssystemet sprids
luften effektivt. I kylläget ställer sig luftriktaren
horisontellt för att förhindra att kall luft blåser
rakt mot kroppen. I värmeläget vinklas
luftriktaren nedåt för att den varma luften
ska nå golvet.

**Kräver trådlöst nätverk i hemmet
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Funktioner

1,4-7,0
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1505

A++

10-30 °C

Inbyggd WiFi

JA

Silver allergen filter

JA

Tyst drift läge utomhusenhet

JA

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

2-areas Intelligent Eye

JA

3D-luftflöde

JA

Swingfunktion horisontell/vertikal

JA

Auto återstart/ Veckotimer

JA

Mått (BxHxD)

Utomhusenhet

0,9-5,1
A+++

Tempeaturinställning värmedrift

Ljudtryck kyla
Ljudeffekt kyla
Luftflöde kyla

998x303x212 mm
dB(A)
dB(A)
m3/min

19/25/32/38

20/26/34/45
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2,9/4,8/7,8/10,9

3,6/6,8/8,9/10,9
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12

Mått (BxHxD)

mm

Ljudtryck kyla

dB(A)

46

Ljudeffekt kyla

dB(A)
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Vikt

kg
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Köldmedium/Tco2eq/ GWP

765x550x285

735x825x300
48

63
34

63
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1/4”-3/8”

1/4”-1/2”

R32/0,52/675

R32/0,78/675

Driftsområde värme

-15/+18°C

Driftsområde kyla

-10/+46°C
ph/V/A

32/35/40/46

2,6/4,4/6,6/8,9

Antal fläkthastigheter

Röranslutning

7,02

18-32 °C

kW

Elanslutning

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

R35
FTXJ35M/
RXJ35M

Temperaturinställning kyldrift

Luftrening
Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt
från exempel tobak och husdjur. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen
för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.
Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel
av ren luft.

R25
FTXJ25M/
RXJ25M
A+++

Kapacitet

Inomhusenhet

Skönt överallt

SEER

Årlig energiförbrukning

Närvarosensor
Sensorn ”Intelligent Eye” ger alltid bästa
komfort och ökar besparingen. Om rummet
är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för
att minska förbrukningen. Systemet återgår
till den ursprungliga inställningen när någon
kommer in i rummet. Sensorn riktar även
bort luftflödet från personer i rummet för att
undvika drag.

kW

Energiklass
Kyla

När du söker form, funktion och innovation i
en och samma produkt ska du välja Emura R.
Här presenterar vi en luftkonditioneringsenhet
som har prisvinnande design och som dessutom ger skön kyla. WiFI ingår som standard**.
Finns i silver/antracit eller matt vit.

5 ÅRS *
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Emura R

Emura R - vit
G

Emura R - silver

1 fas - 230 V/10A

1 fas-230 V/16A

Världsledande luftkonditionering

Tryggt med Daikin

Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års
erfarenhet inom värmepumpsbranschen. Vi tillverkar
högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna
för den svenska marknaden utvecklas och tillverkas i våra
fabriker i Europa. Vi samarbetar med utvalda, utbildade
och certifierade återförsäljare för att kunna erbjuda bästa
komfort och trygghet.

När garantin går ut kan en försäkring tecknas under
förutsättning att luftkonditioneringsenheten är garantiregistrerad. Din återförsäljare berättar gärna mer.

11.500.000 stycken
Så många värmepumpar tillverkade Daikin det senaste
året - det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 187 år. Många tillverkar värmepumpar
och luftkonditioneringsenheter, men få gör det så
helhjärtat som vi.

Emura R – design och funktion i
skön harmoni för effektiv kyla
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Din Daikinåterförsäljare

Specifikationer i denna broschyr är giltiga vid produktionstillfället 20200423 (med reservation för ev. tryckfel) men då Daikin arbetar kontinuerligt för att förbättra produkten kan smärre förändringar ske utan förvarning. © Daikin Sweden AB 2020
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