EMURA X
Världsledande luft/luft värmepumpar
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UTVECKLAD FÖR SVENSKT KLIMAT

XSERIEN FRÅN DAIKIN
ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA.
Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för
vårt klimat. Det innebär att du får optimal besparing,
funktion, effektivitet, komfort och driftsäkerhet oavsett
om det är en råkall vinterdag eller en stekhet sommardag.

EN NY KOMPLETT
SERIE LUFT/LUFT
VÄRMEPUMPAR

X-serien har ökad prestanda, fler unika fördelar och fler
möjligheter jämfört med våra tidigare populära modeller.
Alla luft/luftvärmepumpar som säljs till konsument har
5 års produktgaranti.

Problemet löst!
I utedelen har Daikin utvecklat en ny teknik med hängande värmeväxlarbatteri,
istället för som andra luft/luft värmepumpar ha det fäst i chassiet. Den stora
fördelen är att nu behövs inte längre någon strömslukande värmekabel för
avisning. Det betyder också att det inte behövs någon extra jordfelsbrytare för
värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luft värmepumpar, oavsett märke, är
annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är
problemet löst.

Patenterad kompressor
Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar
än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Nu med två
kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång.

Avancerad avfrostningslogik
- Jämnare värme i huset !
Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen avfrostar endast när
det behövs, även vid så kall temperatur som -15 °C kan maskinen jobba upp
till tre timmar mellan avfrostningarna.

Effekt när den behövs
Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig
efter behovet och kan prestera upp till 4,2 kW vid -15°C och 3,6 kW vid -25°C
(gäller modell X35), när det behövs!

X-tra elegant
När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt
ska du välja Daikin Emura X. Här lanserar vi en luft/luft värmepump
som har prisvinnande design och som dessutom ger skön värme,
eller kyla, med överlägsen värmeeffekt. WiFi ingår som standard.

Unik utmärkelse
Daikin Emura X har belönats med Reddot design award av
en internationell jury som bara ger denna kvalitetsstämpel till ett
projekt som utmärker sig markant från jämförbara produkter.
Finns i silver/antracit eller matt vit.

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.

Skönt överallt
Med hjälp av 3D luftfördelningssystem sprids värmen, eller kylan,
effektivt. I kylläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra
att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget ställer sig luftriktaren
vertikalt nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Nattdrift
För att undvika att du störs i sömnen förhindrar Daikin Emura alltför
stark uppvärmning och avkylning på natten. Om timern är påslagen
kommer den att automatiskt ställa in temperaturen på 2 ºC varmare
vid kyla och 2 ºC kallare vid värme.

Upp till 16 års trygghet
Emura X har hela 5 års produktgaranti med möjlighet att försäkra
produkten vid garantitidens utgång – upp till 16 års trygghet! Läs
mer om garantierna och försäkringen på daikin.se/garantier.
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Modell

FTXG35LW/LS/RXLG35M

JA

JA

Utvecklade för Skandinavien
Värmekapacitet kW
Effekt vid* +6/0/-5/-10/-15/-20/-25°C, kW

X35

FTXG25LW/LS/RXLG25M

1,0-6,1
1,0-6,7
6,1 / 5,3 / 4,9 / 4,4 / 6,7 / 6,3 / 5,5 / 4,8 /
3,6 / 3,1 / 2,9
4,2 / 3,8 / 3,6

Energiklass värme

A++

SCOP

4,64

4,6

2,5/2,5

3,0/3,5

Pdesign kW (värme/kyla)
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)
Klimatzon
Temperaturområde värme

A++

755/124

913/184

Mellanzon

Mellanzon

10-30 °C

10-30 °C

Kylkapacitet kW

1,3-4,0

1,4-4,6

Energiklass kyla

A++

A++

SEER
Temperaturområde kyla

7

6,7

18-32 °C

18-32 °C

Funktioner
Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

WIFI-styrning som standard

JA

JA

Intelligent eye

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA
JA

Tyst utomhusdrift läge

JA

Swingfunktion horisontell

JA

JA

Titanfilter

JA

JA

Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

998x303x212

998x303x212

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

858x550x330

858x550x330

Miljövänligt köldmedium / GWP

R410A / 2088

R410A / 2088

Ljudnivå inomhusdel dBA

19/28/34/41

20/29/37/45

Ljudnivå utomhusdel dBA

49/45

49/45

Ljudeffekt inomhusdel kyla/värme dBA

59

59

Ljudeffekt utomhusdel kyla/värme dBA

61

61

Installation

* Integrerad kapacitet vid maximal kompressorfrekvens
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och har en lösning för alla hus och alla behov. Du får
alltid optimal besparing, skön värme på vintern och
effektiv luftkonditionering för de varmaste dagarna.

Tryggt med Daikin

Världsledande värmepumpar
Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års
erfarenhet av tillverkning av högkvalitativ luftkonditioneringsoch värmepumputrustning för bostäder, handel och industri.
Produkterna för den svenska marknaden utvecklas och till-

Våra olika modeller har trygga försäkringar som medföljer.

verkas vid våra fabriker i Europa. Daikin Sweden AB ansvarar

Din återförsäljare berättar gärna mer. När ordinarie försäk-

för försäljning, service och support i Sverige. Vi samarbetar

ring går ut kan du förlänga tryggheten till låg kostnad.

med utvalda, utbildade och certifierade återförsäljare för
bästa ekonomi, komfort och trygghet för varje kund.

X25

X35
Daikin Emura X – design och funktion i skön harmoni för effektiv värme och kyla

Hur mycket kan du spara?
Nuvarande årsförbrukning exkl hushållsel
och varmvatten (ca 6 000 kWh)............................kWh

Kostnad före ROT................................................................................
Kostnad efter ROT..............................................................................

Din årsbesparing:

Besparing per månad......................................................................

...........................kWh x 1,2 kr =..................................kronor!

Kostnad per månad .........................................................................
Nettobesparing sek / månad (besparing - kostnad)
.......................................................................................................................

Din Daikin återförsäljare

Specifikationer i denna broschyr är giltiga vid produktionstillfället, 2018-05-08, och ersätter tidigare utgåva (med reservation för ev. tryckfel). Daikin arbetar kontinuerligt med att förbättra produkten och smärre förändringar sker löpande. © Daikin Sweden AB 2017

Daikin är världsledande inom värmepumpteknik
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VILKEN DAIKIN X
VÄRMEPUMP
PASSAR DITT HUS?

