
Efikasiteti dhe luksi ecin krah për krah në këtë zgjidhje
që ka fituar çmime. Thjesht bie në dashuri me të.

Daikin
Emura
FTXJ-MW/S / RXJ-M

 › Modeluar për të përmbushur një sens stili Evropian
 › Pastruesi i ajrit heq 97% të alergjeneve kështu që të merrni frymë vetëm ajër të pastërt
 › Rrjedha e ajrit 3D siguron që ajri i pastër të arrijë edhe cepet më të largëta të dhomës suaj.
 › Syri inteligjent shumë-zonësh drejton rrjedhën e ajrit larg nga njerëzit për të shmangur 
ftohjet direkte

 › Pajisja Wi-Fi ju jep kontrollë të plotë mbi njësinë tuaj nga kudo, në çdo kohë, lehtë nga 
smartphoni apo tableti juaj. Dhe vjen falas drejt nga kutia!
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 ·  e-mail: office@daikin.at · www.daikin.al

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit 
Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse 
të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe 
Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e 
vazhdueshme të certifikatës në internet:
www.euroventcertification.com ose www.certiflash.com.

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese 
për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë 
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë 
për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. 
Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin 
më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit 
për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.
DACE FTXJ-M Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të 
modeleve. 

Efikasiteti dhe luksi ecin krah për krah në këtë zgjidhje
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Njësi me montim në mur

Daikin Emura  

Kategoria e efikasitetit 
energjetik

FTXJ-MSFTXJ-MW

ARC466A9RXJ20-35M
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Modbus 
KNX

DIII-Net

Versioni 07/2019

A+++

Efikasiteti FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Kapaciteti i ftohjes Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,3/2,8 1,3/2,4/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/4,8/5,3
Kapaciteti i ngrohjes Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5
Fuqia e hyrjes Ftohje Nom. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Ngrohje Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Efikasiteti sezonal 
(sipas EN14825) 
 

Ftohje Etiketa e energjisë A+++ A++
Kapaciteti i projektit kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Konsumi vjetor i energjisë kWh 92 97 170 239

Ngrohje (Klimë
mesatare)

Etiketa e energjisë A++ A+
Kapaciteti i enerjisë kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Konsumi vjetor i energjisë kWh 638 822 913 1.505

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 303x998x212
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / e mrojtur nga myku
Niveli i presionit
të zhurmës

Ftohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
Ngrohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Të dhëna teknike - Njësia e jashtme RXJ 20M 25M 35M 50N
Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 550x765x285 735x825x300
Niveli i presionit
të zhurmës

Ftohje I lartë/i qetë dBA 46/43 48/45
Ngrohje I lartë/i qetë dBA 47/44 48/45

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Temp. jashtme Min.~Maks. °CDB -10~46
Ngrohje Temp. jashtme Min.~Maks. °CWB -15~18

Agjenti ftohës Lloji/Ngarkesa/GWP  kg / TCO₂eq R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675
Lidhja e 
tubacioneve

Gjatësia e tubacioneve NJ - NB Maks. m 20 30
Ndryshimi i nivelit NB - NJ Maks. m 15 20

Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 10 15


