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redan idag



Lu�tkonditionering utvecklad med �okus 

på högsta verkningsgrad 
Endast det bästa är gott nog �ör ditt hem. När du väljer Daikins R-serie �år du kom�ort, energie�ektivitet, till�örlitlig-
het och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad 
�ör kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassi�cera lu�t-
konditioneringsenheter baserat på deras energie�ektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energie�ektiv och 
bra �ör miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R-��.  

Tack vare Daikins mångåriga er�arenhet och breda produktutbud kan du lita på att du �år en till�örlitlig produkt 
med lång livslängd som passar per�ekt �ör just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur 
och dri�tläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett per�ekt inomhusklimat och 
ett energie�ektivt hem.

R-serien 
Framtidens lu�tkonditionering
redan idag

Framtidssäkrat! 

R-��: e�ektivare & bättre 
�ör miljön 
Daikin använder köldmediet R-�� i R-serien. R-�� är e�ektivare än 
dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att 
underhålla. Miljöpåverkan är upp till 8�% lägre än med R-���A 
då GWP-värdet endast är 675. 
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Daikin Residential Controller

För en aktiv livsstil 
Med Daikins Residential Controller kan du justera rumstemperatur, 
fäkthastighet och dri�tläge �rån din smartphone. Dessutom kan du �å 
en grundlig översikt på hur systemet �ungerar och hur mycket energi  
det �örbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det  
passar din livsstil och kom�ortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning. Denna �unktion erbjuder ännu mer 
kom�ort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med ferspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive 
Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer under ����.



Emura R
Rena linjer

Modell
R25 R35 R50

FTXJ25M/
RXJ25M

FTXJ35M/
RXJ35M

FTXJ50M/
RXJ50M

Ky
la

Kapacitet kW 0,9-4,7 0,9-4,1 1,4-5,5

Energiklass A+++ A++

SEER kW/kW 8,64 7,19 7,0�

P-design kW �,5 3,5 5,0

Årlig energi�örbrukning kWh/år 97 170 �39

Temperaturinställning kyldri�t 18-3� °C

Vä
rm
e

Kapacitet kW 0,9-4,7 0,9-5,1 1,4-7,0

M
ed

el
kl

im
at Energiklass A+++ A++

SCOP/P-design kW/kW 4,6/ 4,6/ 4,�4/

Årlig energi�örbrukning kWh/år 8�� 913 1505

Tempeaturinställning värmedri�t 10-30 °C

Fu
nk
ti
on
er

Inbyggd WiFi JA

Silverallergen�lter JA

Tyst dri�t läge utomhusenhet JA

Fan mode aktiverar endast �äkt JA

�-areas Intelligent Eye JA

3D-lu�t�öde JA

Swing�unktion horisontell/vertikal JA

Autoåterstart / veckotimer JA

In
om
hu
se
nh
et

Mått (BxHxD) 998x303x�1� mm

Ljudtryck kyla dB(A) 19/�5/3�/38 �0/�6/34/45 3�/35/40/46

Ljudefekt kyla dB(A) 54 59 60

Lu�t�öde kyla m3/min �,6/4,4/6,6/8,9 �,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Antal �äkthastigheter st 5

Vikt kg 1�

U
to
m
hu
se
nh
et

Mått (BxHxD) mm 765x550x�85 735x8�5x300

Ljudtryck kyla dB(A) 46 48

Ljudefekt kyla dB(A) 61 63 63

Vikt kg 34 47

Röranslutning tum 1/4”-3/8” 1/4”-1/�”

Köldmedium/Tco�eq/ GWP R-3�/0,5�/675 R-3�/0,78/675

Dri�tsområde värme -15/+18°C

Dri�tsområde kyla -10/+46°C

Elanslutning ph/V/A 1 �as - �30 V/10A 1 �as-�30 V/16A

 VitSilver

När du söker �orm, �unktion och innovation i 
en och samma produkt ska du välja Emura R. 
Här presenterar vi en lu�tkonditioneringsenhet 
som har prisvinnande design och som dessut-
om ger skön kyla. WiFi ingår som standard*2. 
Finns i silver/antracit eller matt vit.

 
Närvarosensor

Sensorn ”Intelligent Eye” ger alltid bästa 
kom�ort och ökar besparingen. Om rummet 
är tomt i �� minuter sänks temperaturen �ör 
att minska �örbrukningen. Systemet återgår 
till den ursprungliga inställningen när någon 
kommer in i rummet. Sensorn riktar även 
bort lu�tfödet �rån personer i rummet �ör att 
undvika drag.

Skönt överallt

Med hjälp av lu�t�ördelningssystemet sprids 
lu�ten e�ektivt. I kylläget ställer sig lu�triktaren 
horisontellt �ör att �örhindra att kall lu�t blåser 
rakt mot kroppen. I värmeläget vinklas 
lu�triktaren nedåt �ör att den varma lu�ten 
ska nå golvet.

Lu�trening

Titanapatit�ltret bryter ner besvärande lukt 
�rån exempel tobak och husdjur. Silveraller-
gen�ltret �ångar upp allergener så som pollen 
�ör att säkerställa en jämn till�örsel av ren lu�t. 
Det lu�trenande �ltret tar bort lu�tburna 
dammpartiklar �ör att säkerställa en jämn 
till�örsel av ren lu�t.
*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2 Kräver trådlöst nätverk i hemmet
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