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"Daikin Emura izstrādē tika perfekti sabalansētas 
  ražotāja vadošās pozīcijas tehnoloģiju jomā 

   ar brīnišķīgu aerodinamiku."

Aleksandrs Šlāgs [Alexander Schlag],
Yellow design GmbH rīkotājdirektors
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PAR DAIKIN
Daikin ir laba reputācija visā pasaulē, kas balstās uz 
90 gadu ilgu veiksmīgu pieredzi augstas kvalitātes 
gaisa kondicionēšanas aprīkojuma ražošanā dzīvojamajām, 
komerciālajām un rūpnieciskajām platībām un vadošo 
pozīciju siltumsūkņu tehnoloģiju jomā 56 gadu garumā.

ŠIS VISS PAR DIZAINU
DIZAINS IR PAMATS VISAM. TĀ IR IZVĒLE RADĪT SMALKU, ELEGANTU KLIMATA 

KONTROLES IERĪCI, KAS IZSKATĀS LIELISKI. TĀ IR ARĪ IZVĒLE ATTIECĪBĀ UZ VIEDAJĀM 

TEHNOLOĢIJĀM, KAS NODROŠINA KOMFORTU IEKŠTELPĀS JEBKURĀ LAIKĀ.

EIROPAI RADĪTS EIROPĀ

APBALVOJUMUS IEGUVIS DIZAINS

Daikin Emura ir nepārtrauktu pētījumu rezultāts, lai izstrādātu augstākās klases gaisa kondicionēšanas risinājumu 

Eiropas interjeriem. Pirmais pie sienas stiprināmais split sistēmas gaisa kondicionieris Daikin Emura tika izlaists 

2010. gadā, tas radīja apvērsumu Eiropas interjera dizainā. Jaunā paaudze tam pievieno uzlabotu funkcionalitāti, 

piedodot tam lielāku vērtību, attiecībā uz Eiropas arhitektūras estētiku, tehniskajiem standartiem un lietotāju prasībām.

Daikin Europe N.V. ir lepns paziņot, ka Daikin Emura ir ieguvis 

Reddot design 2014. apbalvojumu. 

Pateicoties produkta neparastajam un elegantajam dizainam, 

starptautiska žūrija augstu novērtēja Daukin Emura, piešķirot tam 

savu kvalitātes zīmi.





JAUNAIS DAIKIN EMURA – 
MŪSDIENĪGAS KLIMATA KONTROLES IKONA

 RAKSTURLIELUMI

•  Stilīga apdare sudraba, antracīta vai tīri baltā matētā krāsā
•  Sezonas energoefektivitātes rādītājs (SEER) līdz  
•  Skaņas līmenis čukstu klusumā, līdz 19dB(A)
•  Nodrošina maksimālu komfortu jebkurā situācijā
•  Plašs darbības diapazons: -10 līdz 46°C gaisa dzesēšanai 

un -15 to 20°C sildīšanai 
•  Var vadīt attālināti

Daikin Emura vēlreiz pierāda, ka inteliģents dizains var izskatīties lieliski un nodrošināt klimata 
kontroles ierīcei augstākā līmeņa energoefektivitāti. Līdz ar to, iekštelpu vide tiek optimizēta, 
bet arhitektiem, inženieriem un māju īpašniekiem tiek piedāvāts ideāls risinājums. 

Gaiss-gaiss tipa siltumsūkņi 80% no saražotās enerģijas iegūst no atjaunojama avota: apkārtējā gaisa, 
efektīvi pārvadot tajā esošo siltumu. Augsta energoefektivitāte tiek panākta, izmantojot uzlabotas 
enerģijas taupīšanas tehnoloģijas, piemēram, jaunos svārsta tipa SWING kompresorus.
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Efektīvs
& ELEGANTS

•  Izliekts priekšējais panelis
•  Smalks, elegants izskats
•  Vienmērīga darbība  
•  Viedie sensori, lai nodrošinātu optimālu efektivitāti
•  Lieli spārni, kā galvenais dizaina elements


















