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ZBULONI NJË 
BOTË TË RE TË 
DIZAJNIT TË 
INTERIERIT/

GJITHÇKA ËSHTË TE DIZAJNI

DIZAJNI ËSHTË GJITHÇKA. ËSHTË TE 

ZGJEDHJA E KRIJIMIT TË KONTROLLIT TË 

KLIMËS JO VETËM ELEGANT, POR EDHE ME 

PAMJE TË BUKUR. ËSHTË TE ZGJEDHJA E 

TEKNOLOGJISË INTELIGJENTE QË SIGURON 

INTERIER KOMOD NË ÇDO MOMENT.

PROJEKTUAR NË EVROPË PËR EVROPËN

Daikin Emura është rezultat i kërkimeve të vazhduara për krijimin e zgjidhjeve superiore të 

ajrit të kondicionuar për interierin evropian. Daikin Emura i parë u prezantua në vitin 2010 

dhe kondicioneri me montim në mur me sistem split ka ripërkufizuar nocionin e kontrollit 

të klimës në dizajnin e interierit evropian. Brezi i ri shton edhe më shumë funksionalitet, 

duke e bërë atë edhe më të lidhur me estetikën arkitekturore evropiane, standardet teknike 

dhe kërkesat e përdoruesve.

"Daikin Emura është projektuar për të 
balancuar në mënyrë të përkryer lidershipin 
teknologjik dhe bukurinë e aerodinamikës".

Alexander Schlag,  
Drejtor Menaxhues i yellow design gmbh
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RRETH DAIKIN
Daikin është i njohur në të gjithë botën, dhe kjo 
bazohet në përvojën 90 vjeçare në prodhimin 
e suksesshëm të pajisjeve të cilësisë së lartë për 
kondicionimin e ajrit, të cilat përdoren në ambiente 
rezidenciale, tregtare dhe industriale dhe 56 vjet si 
lider në teknologjinë e pompës nxehtësie.



MË E MIRA E

Dizajnit



DAIKIN EMURA E RE - NJË IKONË E  
KONTROLLIT BASHKËKOHOR TË KLIMËS

 VEÇORITË

•  Finiturë elegante në ngjyrë të argjendtë, antraciti ose të bardhë të pastër mat
•  SEER deri në  
•  Nivele zhurme me qetësi pëshpërime, deri në 19dB(A)
•  Siguron komoditet maksimal në çdo situatë
•  Gamë e gjerë veprimi: -10 deri 46°C për ftohje dhe -15 deri 20°C për ngrohje
•  Mund të kontrollohet në distancë

Daikin Emura edhe një herë vërteton se dizajni inteligjent mund të ketë si pamje të bukur, 
ashtu edhe mund të ofrojë efikasitet superior energjetik në kontrollin e klimës. Prandaj, 
mjedisi i brendshëm është i optimizuar dhe arkitektët, inxhinierët dhe pronarët e shtëpive 
marrin zgjidhjen ideale. 

Pompat e nxehtësisë ajër-ajër nxjerrin 80% të energjisë së dalë, nga një burim çuditërisht i 
rinovueshëm energjie: ajri i ambientit, duke transferuar me efikasitet nxehtësinë ekzistuese. 
Efikasiteti i lartë energjetik arrihet duke përdorur teknologji të përparuara për kursimin e 
energjisë siç janë kompresorët me rrotullim të riprojektuar.
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Efikas
DHE INTELIGJENT

•  Panel ballor i lakuar
•  Pamje elegante
•  Funksionim i shkëlqyer 
•  Sensorë inteligjentë për performancë optimale
•  Fletë të mëdha si element kyç i dizajnit



Komoditet 
GJATË GJITHË VITIT



Qarkullimi 3D i ajrit

Për të siguruar temperaturë të harmonizuar në të gjithë dhomën, 

sistemi i qarkullimit të ajrit 3D të Daikin Emura kombinon fletët 

vertikale dhe horizontale me rrotullim automatik, duke krijuar një 

shpërndarje të ajrit në mënyrë të njëtrajtshme nëpër dhomë drejt 

qosheve edhe në hapësira të mëdha.

Modaliteti i komoditetit Modaliteti i caktuar për natën

Funksionimi pa krijuar korrente ajri përmirëson komoditetin. Gjatë 

ftohjes, fleta pozicionohet vetë horizontalisht për të parandaluar 

që rrymat e ftohta të fryjnë direkt mbi trup. Gjatë ngrohjes, fleta 

rrotullohet vertikalisht poshtë për të drejtuar ajrin e ngrohtë drejt 

dyshemesë së dhomës.

Ndryshimet e shpejta në temperaturën e dhomës mund të 

çrregullojnë gjumin tuaj. Për të shmangur këtë, Daikin Emura 

parandalon mbingrohjen ose mbiftohjen gjatë natës. Nëse 

kohëmatësi është i ndezur, njësia do të vendosë temperaturën 

automatikisht 0,5°C më të ngrohtë gjatë ftohjes dhe 2°C më të 

ftohtë gjatë ngrohjes.

Syri inteligjent për 2 zona

Sensori me sy inteligjent për dy zona kontrollon komoditetin në dy 

mënyra. Nëse dhoma është e zbrazur për 20 minuta, ajo ndryshon 

pikën e caktimit për të filluar kursimin e energjisë. Sapo dikush 

hyn në dhomë, ai kthehet menjëherë në cilësimet e tij origjinale. 

Sensori inteligjent e drejton gjithashtu qarkullimin e ajrit larg 

personave në dhomë, për të shmangur rrymat e ftohta.

QETËSI PËSHPËRIME  
DERI NË 19 dB(A)

Filtri i sofistikuar foto-katalitik me apatit titani për pastrimin e 

ajrit kap edhe grimcat mikroskopike të pluhurit në ajër, thith 

kontaminuesit organikë siç janë bakteret dhe viruset dhe madje 

shpërbën edhe aromat e këqija.

Ajër i jashtëm

DAIKIN EMURA ËSHTË SISTEM 
JASHTËZAKONISHT INTELIGJENT 
ME VEÇORI INOVATIVE
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Kontroll
GJITHMONË NË



KONTROLL INTELIGJENT 
WLAN / KURSIM  
INTELIGJENT I ENERGJISË

Pajisja ekstra WLAN "plug and play" (shihni shënimin në faqen 10) ju lejon të vendosni 
madje të programoni temperaturën nga çdo vend, duke përdorur sistemet Apple 
ose Android. Prandaj, ju mund të menaxhoni njësinë kur ndodheni larg nga shtëpia, 
duke ofruar kontroll optimal të klimës duke kursyer njëkohësisht energji.

KONTROLL I LEHTË  
NGA ÇDO VEND 

Telekomanda e lehtë në përdorim ju jep kontroll absolut mbi temperaturën e 
dhomës nga çdo pikë e dhomës ku ndodheni. Thjesht rehatohuni, kontrolloni 
ekranin e madh dhe vendosni në punë inteligjencën e integruar të Daikin Emura 
përmes butonave me përdorim të lehtë.

KONTROLL  
WLAN PËRMES  

APLIKACIONEVE 

ZBULONI NJË  
BOTË TË RE /
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FTOHJE DHE NGROHJE

emura

*Shënim: EER/COP sipas Eurovent 2012, për përdorim vetëm jashtë BE-së
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Numri maksimal i njësive të brendshme 2 2 2 3 3 4 4 5 9

FTXG20LW/S • • • • • • • • •
FTXG25LW/S • • • • • • • • •
FTXG35LW/S • • • • • • • • •
FTXG50LW/S • • • • • • •

TABELA E KOMBINIMEVE PËR MULTI
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Përshtatësi lidhës LAN me valë <BRP069A41> plotëson të gjitha kushtet e mëposhtme: 
a.  I disponueshëm gjerësisht për publikun duke u shitur, pa kufizime, nga pikat e shitjes me pakicë përmes veprimeve të mëposhtme: 
  1. Transaksionet në pika shitjeje;
  2. Transaksionet me porosi postare;
  3. Transaksionet elektronike;
  4. Transaksionet me telefon.
b.  Funksionaliteti kriptografik nuk mund të ndryshohet lehtësisht nga përdoruesi.
c.  Projektuar për instalim nga përdoruesi pa mbështetje të mëtejshme të konsiderueshme nga furnitori.

Njësia e brendshme FTXG20LW FTXG20LS FTXG25LW FTXG25LS FTXG35LW FTXG35LS FTXG50LW FTXG50LS
Kapaciteti i ftohjes Min./Nom./Maks. kW 1,3 /-/2,8 1,3 /-/3,0 1,4 /-/3,8 1,7 /-/5,3
Kapaciteti i ngrohjes Min./Nom./Maks. kW 1,3 /-/4,3 1,3 /-/4,5 1,4 /-/5,0 1,7 /-/6,5
Fuqia në hyrje Ftohje Min./Nom./Maks. kW 0,32 /0,501 /0,76 0,32 /0,523 /0,82 0,35 /0,882 /1,19 0,37 /1,360 /1,88

Ngrohja Min./Nom./Maks. kW 0,31 /0,50 /1,12 0,31 /0,769 /1,32 0,32 /0,985 /1,49 0,31 /1,589 /2,49
Efikasiteti sezonal 
(sipas EN14825)

Ftohje Etiketa e energjisë A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Konsumi vjetor i energjisë kWh 94 99 175 251

Ngrohja (Klimë 
mesatare)

Etiketa e energjisë A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Konsumi vjetor i energjisë kWh 639 821 913 1.519

Efikasiteti nominal (ftohje 
në ngarkesë nominale 
35°/27°, ngrohje në 
ngarkesë nominale 7°/20°)

EER 4,59 3,97 3,53 
COP 5,00 4,42 4,06 3,65 
Konsumi vjetor i energjisë kWh 250 261 441 680
Etiketa e energjisë Ftohje/Ngrohje A/A

Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë Argjend E bardhë Argjend E bardhë Argjend E bardhë Argjend
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 303 x 998 x 212
Pesha Njësia kg 12
Ventilatori - Vëllimi 
i qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 54 59 60
Ngrohje dBA 56 59 60

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëngu Dia. jasht. mm 6,35
Gazi Dia. jasht. mm 9,5 12,7
Kullimi Dia. jasht. mm 18

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Njësia e jashtme RXG20L RXG20L RXG25L RXG25L RXG35L RXG35L RXG50L RXG50L
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Pesha Njësia kg 35 48
Ventilatori - Vëllimi 
i qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/Super i ulët m³/min 34,5/31,0 37,0/31,0 49,8/42,6
Ngrohje I lartë/Super i ulët m³/min 31,1/26,4 44,8/38,3

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 61 63
Ngrohje dBA 62 63

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/Funksionim pa zhurmë dBA 46/43 48/44
Ngrohje I lartë/Funksionim pa zhurmë dBA 47/44 48/45 48/44

Gama e 
funksionimit

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °CDB -10~46
Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °CWB -15~20

Agjenti ftohës Lloji/GWP R-410A/1.975
Lidhjet e 
tubacioneve

Gjatësia e tubacioneve NjJ - NjB Maks. m 20 30
Ndryshimi i nivelit NjB - NjJ Maks. m 15 20

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 20



DAIKIN EMURA.
KONDICIONERI  
I BREZIT TË ARDHSHËM.
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Publikimi aktual zëvendëson publikimin ECPSQ14-003_P
Printuar me letër të paklorinuar. Përgatitur nga Liquid 
Society, Belgjikë • Botuesi përgjegjës: Daikin Europe N.V., 
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit 
Eurovent për Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësi 
për Trajtimin e Ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). 
Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës 
në internet: www.eurovent-certification.com ose duke 
përdorur: www.certiflash.com

Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë 
detyruese për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. 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 u nënshtrohen ndryshimeve pa 
njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. 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.

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Daikin aiRCOnDiTiOninG CEnTRaL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com
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