
ЗДРАВЕЙТЕ,  А З С ЪМ 
DAIKIN EMURA
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ЩЕ МЕ ВИЖ ДАТЕ,  НО НЯМА ДА ЧУЕТЕ 

НИТО ЗВУК.  МАКАР ДА С ЪМ БЕ ЗШУМНА, 

ЩЕ УСЕТИТЕ ЕФЕК ТА,  КОЙТО ПОС ТИГАМ. 

А З ОФОРМЯМ ВАШИЯ КОМФОРТ. 

ОСИГ УРЯВАМ ВИ ЧИС Т ВЪЗДУХ. 

НАПРАВИХА МЕ ИНТЕ ЛИГЕНТНА ,  

ТАКА ЧЕ ДА ЗНАМ КОГА С ТЕ НАБЛИЗО. 

ЩЕ СЕ А ДАПТИРАМ К ЪМ ВАШЕТО 

ПРИС ЪС ТВИЕ.А З КОНТРОЛИРАМ 

СИТ УАЦИЯТА.  

ОСВЕН АКО НЕ МИ НАРЕ ДИТЕ 

НЕЩО ДРУГО.  С  ДИЗАЙНЕРСКОТО 

ДИС ТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЪКАТА 

ВИ.  ИЛИ С ИНТ УИТИВНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

В ДЖОБА ВИ  

А З С ЪМ НА ВАШЕ РА ЗПОЛОЖЕНИЕ  

Т УК С ЪМ С ОПРЕ ДЕ ЛЕНА ЦЕ Л

МОИТЕ С ЪЗДАТЕ ЛИ МИ ДА ДОХА СИЛАТА 

ДА КОНТРОЛИРАМ ВЪЗДУХА,  ЗА ДА 

ПРОМЕНЯ К ЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯТА  

С ЪЗДА ДОХА МЕ,  ЗА ДА ПОДОБРЯ ЖИВОТА 

ВИ У ДОМА ,  ЗА ДА СЕ НАС ЛА Ж ДАВАТЕ 

НА Х ЛА Д ПРЕ З ЛЯТОТО И ТОПЛИНА ПРЕ З 

ЗИМАТА.

С ЪЗДА ДЕНА С ЪМ,  ЗА ДА РАБОТЯ ПРЕ З 

ВСЕКИ СЕ ЗОН.  ПРОЕК ТИРАНА С ЪМ,  ЗА ДА 

ПРИВЛИЧАМ ПОГЛЕ ДА.  

И НАПРАВЕНА ТАКА,  ЧЕ ДА СЕ ОТКРОЯВАМ 

ВЪВ ВАШИЯ ИНТЕРИОР  С ИЗВИТИЯ СИ 

СИЛУЕТ И МЕКИТЕ ЛИНИИ НА СЕНКИТЕ. 

ЗАБЕ ЛЕЖИТЕ ЛНА.  

И ВСЕ ПАК ДИСКРЕТНА
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ДИЗАЙН,  
КОЙТО ГОВОРИ  

САМ ЗА СЕБЕ СИ
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Вашият климатик за охлаждане и отопление Daikin 
Emura включва монтирано на стената вътрешно тяло, 
дистанционно управление и външно тяло. Всяка 
отделна част следва философията на дизайна на 
Daikin.

Дизайнът на Daikin Emura е забележителен, 
без да е натрапчив. Както стенното тяло, така и 
дистанционното управление са с извит силует, 
символизиращ въздушния поток, а синьото око 
на Daikin е разпознаваем отличителен елемент. 
Изчистена елегантност, вписваща се хармонично  
във Вашия интериор. 

Една система,  
3 компонента,  
марков дизайн

/ Максимален комфорт
Изберете климатичните условия, които отговарят  
на Вашия начин на живот

/ Прекрасен дизайн
Заложете на забележителен дизайн, който подхожда на  
Вашия интериор 

/ Интелигентно управление 
Управлявайте климатичните условия отвсякъде и по всяко 
време

/ Енергийна ефективност
Намалете въздействието върху околната среда и спестете  
от сметките си за енергия 

/ Високо качество 
Отпуснете се и се насладете на предимствата на  
едно надеждно решение

ВЪНШНО ТЯЛО
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Авторски 
дизайн от Daikin
С почти век опит в областта на решенията 
за климатизация и кондициониране на 
въздуха, Daikin съчетава най-доброто от 
дизайна и технологиите, за да Ви помогне да 
постигнете перфектните климатични условия 
в помещението.

Daikin Emura е резултат от непрекъснати 
изследвания и разработки за създаване 
на превъзходни интериорни решения за 
климатизация в Европа. Първият дизайн 
бе представен през 2010 г., вторият – през 
2014 г., и така този стенен климатик придаде 
нов смисъл на присъствието на климатика в 
интериорния дизайн.

Настоящото трето поколение Daikin Emura 
се отличава със забележителен дизайн, 
омекотени линии на сенките, допълнителни 
интелигентни функции и подобрено 
потребителско изживяване – всичко това 
го прави още по-адекватен за европейската 
архитектурна естетика, техническите 
стандарти и изискванията на потребителите. 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

СТЕННО ВЪТРЕШНО ТЯЛО
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ПРОЕК ТИРАНА ДА  
РА ДВА ОКОТО

Търсите система за климатизация, съчетаваща по 
оптимален начин ефективност и дизайн? 
Daikin Emura е решение за климатизация,  
което предлага перфектен баланс между форма 
и функционалност. Изцяло собствен фирмен 
проект и разработка. Красив и интелигентен 
дизайн, който подхожда на Вашия интериор: 
висок клас на достъпна цена. 

2022
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Хироясу Косуге се присъединява към Daikin преди 
10 години. Започва кариерата си като продуктов 
дизайнер в Япония и получава възможност да работи 
в европейската централа на Daikin в Белгия, преди да 
се премести в Германия – която той нарича Меката 
на продуктовия дизайн. Притежава голям опит с 
европейския пазар и отговаря за цялостния процес 
на проектиране на новата Daikin Emura. 

„От собствен опит разбрах, че съществува 
разлика във възприятието за дизайн между 
хората в Европа и тези в Япония. В Япония 
хората се стремят към достъпност, удобство 
и простота при използване, докато повечето 
европейци имат собствена представа 
за привлекателност по отношение на 
дизайнерските концепции. В Европа получавам 
отзиви като „красив дизайн“ и „това е смислено 
решение“, които надхвърлят техническата 
осъществимост.“

„Едно от нещата, които научих в Европа, е 
колко е важен марковият дизайн. Културата 
да се поддържа идентичността на марката в 
съответствие с корпоративната философия 
е исторически вкоренена в Европа. Daikin Emura 
е първото решение за климатизация на Daikin, 
което отговаря на идеята за „една система,  
един дизайн“. “ 

Дизайнерът зад дизайна

Дизайнер на марката Daikin Emura

Предназначението на системата за 
климатизация Daikin е да управлява 

климатичните условия в помещенията, да 
създава оптимална жизнена среда през цялата 

година и да подобрява живота на хората у 
дома. Стенният климатик винаги има визуално 

въздействие. Вярвам, че той може да бъде и 
дизайнерско решение.
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Благодарение на извитите преден и заден панел 
вътрешното тяло има уникална 3D форма. Извитите 
линии означават хармонизиран въздушен поток, 
като същевременно придават приятен визуален 
ефект на интериора. 

Извитите панели на вътрешното тяло създават 
сенки, благодарение на които Daikin Emura 
наистина оживява, докато външното тяло използва 
сенките, за да скрие въртящия се вентилатор.

Извити линии 

Фина  
игра на сенки

Движението на панелите е уникално за 
дизайнерските тела на Daikin. Какво е 
специалното в движението на панелите 
на климатика Daikin Emura? В работен 
режим той излиза напред, леко наклонен, 
създавайки нова динамика и различни 
линии на сенките. Подходът под ъгъл добавя 
истинска емоция към движението на панела. 

Емоцията на 
движението
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Сребристо, матово бяло и матово черно – това 
са трите монохромни цвята, в които се предлага 
климатикът Daikin Emura. Предният панел на 
дистанционното управление съответства на 
цветовете на вътрешното тяло – корпусът е 
антрацитно сив, за създаване на елегантен, плавно 
преливащ се ефект. 
Външното тяло се предлага в цвят слонова кост. 

Искате да се възползвате максимално от 
пространството в дома си и не искате климатикът 
да привлича цялото внимание, нали? Daikin Emura 
е широка само 90 см. А благодарение на извития си 
дизайн тялото изглежда още по-тънко, отколкото 
е в действителност. Дистанционното управление е 
със същия елегантен дизайн и приляга идеално към 
ръката ви. 

Тънък  
дизайн 

Монохромни 
цветове

Формата следва  
функцията
В допълнение към извитите линии и атрактивния 
визуален ефект, движението на панела на климатика 
Daikin Emura подобрява и разпределението на 
въздуха в помещението. Ето защо за Daikin Emura 
наистина важи добре познатото твърдение в 
дизайна „формата следва функцията“. Всеки детайл 
от дизайна е добре обмислен. 

DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВО БЯЛА

DAIKIN EMURA FTXJ-AB МАТОВО ЧЕРНА

DAIKIN EMURA FTXJ-AS СРЕБРИСТА

Ширина 90 см

Две престижни 
награди 
Новата Daikin Emura съчетава елегантен дизайн 
с най-новите технологии и изключителна 
ефективност. Нищо чудно, че през 2022 г. получи 
наградите Red Dot Product Design Award и iF 
Design Award - две от най-престижните награди за 
дизайн в света, които награждават забележителни 
продуктови иновации.

2022
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А З С ЪМ Т УК, 
ЗА ДА ОСИГ УРЯ 
ЦЕ ЛОГОДИШЕН 
КОМФОРТ  

Проектирана да създава перфектния вътрешен 
климат, Daikin Emura засилва усещането за 
комфорт у дома. Daikin Emura осигурява 
прохлада през лятото и топлина през зимата, 
както и здравословен климат във Вашия дом 
чрез пречистване на въздуха в помещението. 
Влезте в зоната на комфорт...

сканирай ме,  
имам нещо да ти кажа
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Интелигентен 
термален сензор
Daikin Emura използва интелигентен термален 
сензор за определяне на текущата температура 
в помещението. След като определи 
температурата в помещението, 
интелигентният термален сензор разпределя 
въздуха равномерно в цялото помещение, като 
насочва топлия и хладния въздух към зоните, 
които се нуждаят от него.

3-измерен 
въздушен поток 
За да се осигури постоянна и балансирана 
температура в цялото помещение, системата 
за 3D въздушен поток комбинира вертикални 
и хоризонтални, автоматично завъртащи 
се жалузи, като създава равномерно 
разпределение на въздуха, дори в ъглите  
на големи пространства.

Използване на 
ефекта Коанда
За постигане на комфортен климат Daikin Emura 
използва ефекта Коанда, за да оптимизира 
въздушния поток в режим на отопление и 
охлаждане: при режим на отопление клапите 
насочват въздуха надолу, а в режим на 
охлаждане – нагоре.

Ускорено 
отопление
При стартиране Daikin Emura бързо загрява 
помещението, осигурявайки по-бързо 
достигане на зададената температура.

Интелигентен 
въздушен поток
ОПТИМИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА

От само себе си се разбира, че едно помещение 
трябва да се охлажда или отоплява само когато 
действително сте в него. Интелигентната 
технология позволява на Daikin Emura да насочва 
въздушния поток за постигане на по-добро 
разпределение на температурата в помещението. 
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Вентилатор на вътрешното тяло

Ще ме виждате,  
но няма да чуете  

нито звук

Акустичен 
комфорт
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХА РАБОТА

Наслаждавате ли се на тишината и 
спокойствието у дома? Daikin Emura 
работи толкова тихо, че почти ще 
забравите, че е там. Специално 
разработеният вентилатор оптимизира 
въздушния поток за високи нива на 
ефективност при ниски нива на шум, което 
прави Daikin Emura практически безшумна 
по време на работа. 
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Пречистване  
на въздуха
ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА 

90% от времето си прекарвате на закрито.  
С вградените филтри за пречистване на въздуха 
и технологията Flash Streamer, Daikin Emura 
улавя праховите частици, разгражда алергените 
и премахва досадните миризми, осигурявайки 
по-чист въздух. По този начин климатикът Daikin 
Emura се грижи за здравословната обстановка във 
Вашия дом. 

Технология 
Flash Streamer 

Използвайки електрони за 
предизвикване на химични 
реакции с пренасяни от 
въздуха частици, Flash Streamer 
разгражда алергени (като 
полени и гъбични алергени) и 
премахва досадните миризми, 
осигурявайки по-чист въздух.  

Титаниев 
дезодориращ 
филтър

Разгражда неприятните 
миризми (например от тютюн 
и домашни любимци). 

Сребърен филтър 
за премахване на 
алергени 

Отстранява алергени, като 
полените във въздуха, за да 
осигури постоянно подаване 
на чист въздух. 

Въздушен  
филтър  
 

Отстранява частиците прах 
във въздуха, за да осигури 
постоянно подаване на чист 
въздух. 
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А З ДЪРЖА ВСИЧКО ПОД 
КОНТРОЛ,  ОСВЕН АКО НЕ 
МИ НАРЕ ДИТЕ ДРУГО  

Климатикът Daikin Emura е предназначен да 
осигурява оптимален комфорт, когато сте 
наблизо. Разбира се, можете лесно да поемете 
управлението с натискане на бутон или докосване 
на екрана: управлявайте Daikin Emura с удобното 
за потребителя дистанционно управление или 
от всяко място и по всяко време с интуитивното 
приложение Onecta на Вашите смарт устройства. 
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Управление, удобно  
за потребителя
Управлявайте климата в помещението с лекота: 
дистанционното управление Daikin Emura се отличава 
с опростен дизайн със силен акцент върху най-важните 
функционалности. Всички останали функции са лесно 
достъпни чрез лесно разбираемото меню или интуитивното 
приложение Onecta. 

Гласово 
управление
Управлявайте Daikin Emura само с гласа си. Чрез 
Amazon Alexa или Google Assistant можете да 
управлявате основни функции като режим на 
работа, температура, скорост на вентилатора и 
много други.

Пълен контрол 
където и да сте
Не сте у дома? С приложението Onecta това не е 
проблем. Приложението Ви осигурява незабавен 
достъп до всички функции. По този начин можете 
лесно да регулирате настройките на Daikin Emura 
със смартфона си отвсякъде и по всяко време.

• Управлявате всички функционални възможности 
на климатика Daikin Emura

• Създавате различни графици и режими на работа
• Следите потреблението на енергия на дневна, 

седмична или годишна база
• Идентифицирате помещението в дома си, за да 

управлявате лесно различните тела

За да създадете перфектния климат  

у дома, просто се свържете 

с WLAN и изтеглете  

приложението Onecta. 

Минималистичен 
дизайн
Дистанционното управление Daikin Emura има 
минималистичен дизайн с извити линии, екран и синьото 
око на Daikin. Висококачественото двуцветно покритие 
създава плавно преливащ се визуален ефект. То е компактно и 
идеално приляга към ръката. С помощта на магнитния държач 
можете просто да прикрепите дистанционното управление 
към стената. 

Предлага се в сребристо, матово бяло и матово черно – 
дистанционното управление съответства на цветовете на 
тялото на климатика Daikin Emura. 

Дистанционно управление

Приложението Onecta

БЯЛ СРЕБРИСТ ЧЕРЕН

Android iOS
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ИЗПОЛЗВАМ 
ЕНЕРГИЯТА 
ЕФЕК ТИВНО  



17

Независимо дали навън е много горещо или 
много студено, очаквате климатикът да работи 
целогодишно по един и същ безупречен 
начин. Daikin Emura е проектирана да работи 
през всеки сезон и да осигурява целогодишен 
комфорт по енергийно най-ефективния начин: 
Технологията Bluevolution гарантира  
най-добрата в класа си производителност с 
ниско въздействие върху околната среда и 
ниски сметки за енергия. 

Устойчиво 
решение за 
климатизация
ЕВОЛЮЦИЯ НА КОМФОРТА

Daikin Emura съчетава най-добра 
производителност с най-голяма ефективност, за 
да създаде най-комфортна среда в помещенията 
през цялата година. Термопомпата с технология 
Bluevolution разполага с високоефективен 
компресор с R-32 – хладилния агент на 
бъдещето – осигуряващ значителна икономия на 
електроенергия. 

Сезонна 
ефективност до 
A+++
Най-добра в класа си производителност, със 
стойности на сезонна ефективност до A+++ 
при охлаждане и отопление, което води до 
ниски разходи за експлоатация. Истински 
енергоспестяващ продукт!

СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ 
Сезонната ефективност дава по-реалистична индикация за това 

доколко ефективно работят климатиците през целия сезон за 

охлаждане или отопление.  

По-ниско ниво 
на въздействие 
върху околната 
среда 
Благодарение на хладилния агент от следващо 
поколение R-32, Daikin Emura е в състояние да 
намали и своето въздействие върху планетата. 
С по-нисък GWP (потенциал за глобално 
затопляне), R-32 е еквивалентен по мощност 
на стандартните хладилни агенти, но постига 
по-висока енергийна ефективност и по-ниски 
емисии на CO2.

Bluevolution
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3 вътрешни тела

1 
външно тяло

 1 
резервоар 

за вода

5 
вътрешни тела

1 
външно тяло

1 
вътрешно тяло

1 
външно тяло

Монтаж

Сплит или мулти-
сплит система? 
Daikin Emura се свързва към компактно 
външно тяло сплит или мулти-сплит. И все 
пак, кое е най-доброто решение за Вас? 
Лицензиран инсталатор на Daikin ще Ви 
помогне да изберете външното тяло, което 
най-добре отговаря на Вашите нужди.

Комбинация сплит

Ново  Multi+ 

Система за едно 
помещение, 
при която едно 
вътрешно тяло е 
свързано с едно 
външно тяло.

Освен това има 
възможност за свързване 
на резервоар за битова 
гореща вода директно към 
многофункционалното 
външно тяло. Предлага се 
от пролетта на 2022 г. 

Решение сплит: едно 
външно тяло е свързано с 
едно вътрешно тяло 

Решение Мултисплит: едно 
външно тяло е свързано с няколко 
вътрешни тела

Решение Multi+: едно външно 
тяло, свързано с няколко 
вътрешни тела + резервоар 
за битова гореща вода

Комбинация Мулти сплит

Свързване на едно мулти външно тяло с 
до пет вътрешни тела. Това е интелигентно 
решение за намаляване на въздействието 
върху околната среда и спестяване на 
пространство във Вашата градина или 
тераса.

•   По-малко монтажно пространство,  
по-малка видимост, по-нисък шум

•   По-лесен монтаж (окабеляване, 
тръбопроводи),  
по-малка необходимост от поддръжка

•   По-ниска консумация на енергия,  
по-висока енергийна ефективност

•   Гъвкавост: всяко устройство може  
да бъде управлявано поотделно
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Daikin Emura FTXJ
Стенен климатик

Характеристики и функции 

Решения за климатизация на Daikin за вашия дом
emura

до до

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

интегрирано

FTXJ-AS

FTXJ-AB

RXJ-A ARC488A1BARC488A1SARC488A1W

FTXJ-AW

Ефективност Режим на работа Пречистване на въздуха Въздушен поток Контрол и планиране Други функции

интегрирано

Modbus 
KNX

DIII-Net

Ефективност FTXJ/RXJ 20AW/S/B + 20A 25AW/S/B + 25A 35AW/S/B + 35A 42AW/S/B + 42A 50AW/S/B + 50A
Капацитет на 
охлаждане

Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3

Капацитет на 
отопление

Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5

Входяща мощност Охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Отопление Мин./Ном./Макс. kW 0,50 0,56 0,99 1,34 1,49

Сезонна 
ефективност при 
охлаждане

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,0 2,5 3,4 4,2 5,0
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Годишен разход на електроенергия kWh/a 80 100 136 196 239

Сезонна 
ефективност 
при отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 5,15 5,15 4,60 4,60
Годишен разход на електроенергия kWh/a 652 666 680 1.156 1.218

Технически данни - Вътрешно тяло FTXJ 20AW/S/B 25AW/S/B 35AW/S/B 42AW/S/B 50AW/S/B
Размери Тяло В х Ш х Д mm 305x900x212
Тегло Тяло kg 12 
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 19/25/32/39 19/25/33/40 13/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/33/42/46

Технически данни - Външно тяло RXJ 20A 25A 35A 42A 50A
Размери Тяло В х Ш х Д mm 552x840x350 734x954x408
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 46 49 48 48
Отопление Ном. dBA 47 47 49 48 49

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~50
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -20~24

Хладилен агент Тип / GWP / Зареждане kg/TCO2Eq R-32/675/0,76/0,52 R-32/675/1,10/0,75
Тръбни 
съединения

Дължина на 
тръбите

ВнТ-ВтТ Макс. m 20 30

Разлика в 
нивата ВтТ-ВнТ Макс. m 15 20

Захранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50 /220-240
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 10 13

Тела 2MXM40A 2MXM50A 2MXM68A 3MXM40A 3MXM52A 3MXM68A 4MXM68A 4MXM80A 5MXM90A 4MWXM52A

Em
ur

a 
бя

ла

FTXJ20AW •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ25AW •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ35AW •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ42AW •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ50AW •• •• •• •• •• •• •• ••

Em
ur

a 
ср

еб
ър

на

FTXJ20AS •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ25AS •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ35AS •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ42AS •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ50AS •• •• •• •• •• •• •• ••

Em
ur

a 
че

рн
а

FTXJ20AB •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ25AB •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ35AB •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ42AB •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ50AB •• •• •• •• •• •• •• ••
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Продуктите на Daikin се разпространяват от:

ЗДРАВЕЙТЕ,  А З ЩЕ ПРОМЕНЯ 
ЖИВОТА В ДОМА ВИ

Android iOS

Визуализирайте вътрешното 
тяло Daikin Emura в дома си с 
3D приложението


