A nossa missão:

O seu conforto
perfeito

Gama de eficiência e conforto superiores

Ururu Sarara, p. 8
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Daikin Emura, p. 10

Prepare-se

A evolução do verdadeiro conforto
Descubra a próxima
geração de conforto
O seu lar só merece o melhor. Agora, a Daikin elevou o
conforto a um novo nível, imaginando uma atmosfera
pura através da sua gama Bluevolution. Ao escolher
as tecnologias Daikin, pode contar com conforto,
eficiência energética, fiabilidade e controlo durante
todo o ano.

FTXM-M, p. 12

A elevada eficiência sazonal assegura o seu conforto
no inverno e no verão, sem sacrificar os custos. O
fluido frigorigéneo R-32 respeita mais o ambiente

do que os fluidos frigorigéneos anteriores. Os vastos
anos de experiência e a ampla gama de produtos da
Daikin asseguram que pode contar com a seleção de
um produto fiável e de longa duração perfeitamente
adequado à sua casa. Mesmo quando não está
em casa, pode ajustar a temperatura ambiente e o
modo de funcionamento com uma aplicação para
smartphone fácil de utilizar. Deixe que a Daikin o ajude
a criar a atmosfera perfeita.

3

Respire fundo

Atmosfera pura
Ampla variedade de escolha
As soluções Daikin são atraentes, silenciosas e
energeticamente eficientes. Para uma ou várias
divisões, a Daikin tem a unidade ideal para si.

Porquê escolher Daikin?
A série Daikin com fluido frigorigéneo R-32 oferece-lhe
o melhor em termos de eficiência energética, design
e estilo. Quer pretenda aquecer ou arrefecer uma ou
várias divisões, com unidades instaladas em paredes
ou em tetos falsos, a Daikin tem o modelo perfeito
para si.

Puro conforto:
Ururu Sarara
Controlo climático total
com humidificação/
desumidificação,
purificação do ar e
ventilação, bem como a
mais elevada eficiência
de aquecimento e
arrefecimento.

Conforto icónico:
Daikin Emura
Eficiência, conforto e
design superiores.

Conforto inteligente: FTXM-M
Design atraente para instalação na parede com uma
qualidade do ar interior perfeita.
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Conforto discreto: FTXP-KV
O design elegante do painel frontal combina com
qualquer interior.

Escolha a opção adequada:
aplicações em par e multi
Selecione a unidade exterior mais adequada às suas
necessidades. As aplicações em par consistem na
ligação de uma unidade exterior a uma unidade
interior. As unidades multi permitem poupar espaço e
permitem a ligação até cinco unidades interiores em
várias divisões.

Unidades para aplicação em par
ūū RXZ-N (combinada com Ururu Sarara)
ūū RXJ-M (combinada com Daikin Emura)
ūū RXM-M (combinada com FTXM-M)

Unidade para teto falso: FDXM-F

Unidades para aplicações multi

Apenas as grelhas de aspiração e descarga estão
visíveis.

ūū 2MXM-M (combinável com FTXJ-M / FTXM-M,
FDXM-F e FTXP-KV)
ūū 3MXM-M (combinável com FTXJ-M / FTXM-M e
FDXM-F)
ūū 4MXM-M (combinável com FTXJ-M / FTXM-M e
FDXM-F)
ūū 5MXM-M (combinável com FTXJ-M / FTXM-M e
FDXM-F)
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A

+++

Até
em aquecimento
e arrefecimento

Eficiência energética

Experimente o conforto perfeito

Para criar um clima fresco em casa não basta o puro
conforto. Os sistemas Daikin não agridem o ambiente
nem a sua carteira. O fluido frigorigéneo da próxima
geração R-32 e os compressores otimizados asseguram
que se mantém na sua zona de conforto.

Silêncio absoluto

Eficiência sazonal em aquecimento e
arrefecimento

Melhor qualidade do ar com
Daikin Flash Streamer

A gama Daikin de tecnologias avançadas para
poupança de energia oferece uma elevada eficiência
sazonal em aquecimento e arrefecimento até A+++,
e os compressores swing redesenhados são mais
eficientes. A eficiência sazonal é uma nova forma
de classificar os produtos de aquecimento e
arrefecimento com base na eficiência energética ao
longo do ano.

Os sistemas Ururu Sarara e FTXM-M consistem em
unidades de aquecimento e arrefecimento tudo em
um que purificam o ar durante todo o ano. Utilizando
eletrões para desencadear reações químicas com
moléculas de ar, o Flash Streamer decompõe bolores,
vírus ou NOx, deixando o ar perfeito e livre de
alergénios.

Os sistemas Daikin são praticamente inaudíveis.
Usufrua de bem-estar durante todo o ano sem ruídos
inconvenientes.

ūū Ururu Sarara
ūū FTXM-M

R-32: mais eficiente e
melhor para o ambiente
A Daikin utiliza o fluido frigorigéneo R-32, o que faz
com que as unidades registem menos emissões de
CO2. Isto significa que têm um menor potencial de
aquecimento global e que de um modo geral são mais
eficientes.
São gerados eletrões de alta velocidade através do Flash Streamer
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Resumo das características

Um melhor
ambiente interior
Distribuição de ar inteligente Controlo por aplicação
Os sistemas de ar condicionado tornam as divisões
mais confortáveis através da circulação de ar fresco.
A tecnologia Daikin vai ainda mais além para que não
sinta o movimento do ar na sua pele.

Sensor inteligente de 2 áreas

Não está em casa? Com o controlador online da Daikin
isso deixou de ser um problema. Ajuste a temperatura
da divisão, o caudal ou o modo de funcionamento
através do smartphone, a qualquer altura e em
qualquer lugar. Pode ainda controlar o consumo
energético.

Quando sair da divisão, o sistema passa para o modo
de poupança de energia. Quando regressar, o sistema
volta à definição original, mas sopra o ar para longe de
si, sem correntes de ar frio.
20
m

de distância
Capacidade reduzida

Caudal de ar 3D
A temperatura da
divisão permanece
constante combinando
a oscilação automática
vertical e horizontal.
O ar é distribuído
uniformemente pela
3D
caudal
de ar
divisão e alcança todos os
cantos, mesmo nos espaços de maiores dimensões.
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Ururu Sarara
Puro conforto

Ururu = humidificação
A temperatura não é o único fator a controlar
numa divisão
O ar que nos rodeia contém naturalmente uma
determinada quantidade de humidade. No inverno, tornar
o ar demasiado seco não só torna a divisão mais fria (o
que pode fazer com que se ligue o aquecimento sem
necessidade), como também provoca dores de garganta e
secura da pele. Pode mesmo afetar o mobiliário, o soalho
de madeira, os livros e as peças de arte.

O termómetro indica
a distribuição de
temperatura da pele
30 minutos após a
entrada na divisão

A função de humidificação inteligente do sistema
Ururu Sarara capta a quantidade adequada de
humidade latente do exterior.

Temperatura: 25 °C

Temperatura: 25 °C

Mistura: 80%

Mistura: 50%

Sente-se mais quente com ar húmido,

Sentir-se-á comparativamente

mesmo a uma temperatura constante

mais fresco com ar desumidificado

FTXZ-N + RXZ-N
Unidade exteriorFluido frigorigéneo
Unidade interior
Nível de pressão sonora
Nível de
Nível de
(Alto/Nom./Baixo/
Dimensões
potência potência
Pdesign
SEER SCOP
Funcionamento
sonora
sonora
silencioso)
Arrefecimento/
Arrefecimento/ Arrefecimento/
Carga
Arrefecimento/
Mín./Nom./ Mín./Nom./ Arrefecimento/
A x L x P Arrefecimento Aquecimento
Tipo/
Aquecimento Aquecimento
(kg/
Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Aquecimento
Máx. (kW) Máx. (kW) Aquecimento
(mm)
(dBA)
(dBA)
GWP
(kWh)
(dBA)
TCO2Eq)
(kW)
(dBA)
0,6/2,5/
0,6/3,6/
38/33/26/ 39/35/28/
2,50/3,50
9,54
5,90
92/831
54/56
59/59
3,9
7,5
19
19
A+++/
R-32/
0,6/3,5/
0,6/5,0/
42/35/27/ 42/36/29/
1,34/ 0,9
3,50/4,50
9,00
5,73
136/1.100 295x798x372
57/57
61/61
A+++
675
5,3
9,0
19
19
0,6/5,0/
0,6/6,3/
47/38/30/ 44/38/31/
5,00/5,60
8,60
5,50
203/1.427
60/59
63/64
5,8
9,4
23
24
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)

Dados de
eficiência

25
35
50

Capacidade Capacidade
Etiqueta
de
de
energética
arrefecimento aquecimento

Contém gases fluorados com efeito de estufa
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Consumo
anual de
energia

Ventilação e
purificação do ar
Ar renovado, mesmo com as janelas fechadas
Ao contrário de um sistema de climatização do ar
convencional, o Ururu Sarara traz ar novo e climatizado
para a divisão à temperatura pretendida, sem perdas
térmicas. O filtro de autolimpeza da unidade recolhe
a sujidade e as partículas do ar, mantendo o ar
limpo e o desempenho superior do Ururu Sarara. A
tecnologia Daikin Flash Streamer assegura que o ar fica
automaticamente purificado e isento de odores.

O Flash Streamer liberta correntes de eletrões
de alta velocidade com elevado
poder de oxidação
O pré-filtro retém o pó
O filtro desodorizante absorve os odores
e decompõem-nos antes de o ar ser
devolvido à divisão

Sarara = desumidificação
Há mais do que uma forma de arrefecer uma
divisão no verão
No verão, a humidade ambiente aumenta, e tal como
o ar seco parece mais frio, o ar húmido parece mais
quente, fazendo com que as divisões fiquem quentes
e desconfortáveis. Com os sistemas convencionais,
não há outra opção que não reduzir a temperatura,
desperdiçando energia e eletricidade.
Mas a função de desumidificação inteligente do
sistema Ururu Sarara oferece uma solução mais
elegante. O excesso de humidade é automaticamente
transferido para fora da divisão, mantendo sempre
uma temperatura uniforme e exigindo muito menos
esforço para dispor de conforto.

O padrão de caudal de ar
ideal para sua casa
Sensor inteligente de 3 áreas
É evidente que uma divisão apenas precisa de ser arrefecida
ou aquecida quando alguém está realmente presente.
Do mesmo modo, de certeza que não pretende ser
incomodado com jatos de ar. Por isso, a Daikin desenvolveu
um "sensor inteligente" para o sistema Ururu Sarara.
É um detetor de movimento que identifica quando alguém
se encontra na divisão (e desativa o sistema quando
ninguém se encontra presente). Do mesmo modo, o sensor
deteta em que lugar da divisão se encontram as pessoas
e direciona o caudal de ar na direção oposta. É uma forma
realmente inteligente de controlar a temperatura de uma
divisão sem prejudicar o ambiente.

Como funciona o sensor
inteligente de 3 áreas?

a temperatura definida é reduzida
e por fim a unidade é desligada
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Daikin Emura
Conforto icónico

O sistema Daikin Emura
tem classe
Simples, minimalista e elegante, o sistema Daikin
Emura foi criado na Europa para a Europa e oferece
um controlo climático elegante e ímpar. Como a
tecnologia inteligente torna a sua casa tão confortável,
praticamente se esquecerá da sua presença.

Porquê escolher o sistema Daikin Emura?
›› Design superior com dois acabamentos modernos,
prateado e antracite ou branco puro mate
›› Eficiência sazonal elevada até A+++
›› Níveis sonoros de apenas 19 decibéis
›› Controlo através de aplicação para smartphone ou
controlo remoto fácil de utilizar
›› Sensor inteligente de 2 áreas
›› Inaudível no modo silencioso
›› Qualidade do ar interior graças ao filtro fotocatalítico
de apatite de titânio e ao novo filtro prateado de
purificação do ar e de remoção de alergénios
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Design extraordinário
O sistema Daikin Emura foi reconhecido com os
prémios Reddot design award 2014, German Design
Award – Special mention 2015, Focus Open 2014 Silver,
Good Design Award 2014 eiF Design award 2015.

FTXJ-MW/S + RXJ-M
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)

Dados de
eficiência

20
25
35
50

Capacidade Capacidade
Etiqueta
de
de
energética
arrefecimento aquecimento

Pdesign

SEER

SCOP

Consumo
anual de
energia

Unidade interior
Nível de pressão
sonora (Alto/Nom./
Dimensões
Baixo/Funcionamento
silencioso)

Unidade exteriorFluido frigorigéneo
Nível de
potência
sonora

Nível de
potência
sonora

Arrefecimento/
Arrefecimento/ Arrefecimento/
Carga
Arrefecimento/
Mín./Nom./ Mín./Nom./ Arrefecimento/
A x L x P Arrefecimento Aquecimento
Tipo/
Aquecimento Aquecimento
(kg/
Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Aquecimento
Máx. (kW) Máx. (kW) Aquecimento
(mm)
(dBA)
(dBA)
GWP
(kWh)
(dBA)
TCO2Eq)
(kW)
(dBA)
1,30/2,30/ 1,30/2,50/
2,30/2,10
8,73
4,61
92/638
40/34/28/19
2,80
4,30
A+++
38/32/25/19
54/56
61/62
0,90/2,40/ 0,90/3,20/
0,9/0,6
2,40/2,70
8,64
4,60
97/822
41/34/28/19
R-32/
3,30
4,70
303x998x212
0,90/3,50/ 0,90/4,00/
675
3,50/3,00
7,19
4,60
170/913
45/34/26/20 45/37/29/20
59/59
4,10
5,10
A++
63/63
1,40/4,80/ 1,10/5,80/
4,80/4,60
7,02
4,24
239/1.505
46/40/35/32 47/41/35/32
60/60
1,30/0,9
5,50
7,00

Contém gases fluorados com efeito de estufa

*Nota: as células a azul contêm dados preliminares
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FTXM-M

Conforto inteligente

Aquecimento e
arrefecimento

A

+++

Eficiência energética
até A+++

Design europeu para casas
europeias

A unidade FTXM-M da Daikin inclui tecnologia
atualizada e inteligência integrada. Isto assegura um
desempenho contínuo de acordo com os padrões
mais elevados e uma elevada classificação energética
de A+++ no modo de arrefecimento e aquecimento.

A FTXM-M da Daikin é uma unidade de ar
condicionado elegante e discreta que corresponde
à sensibilidade europeia relativamente ao design de
interiores. Este sistema de ar condicionado split de
instalação na parede corresponde às normas técnicas
europeias com uma funcionalidade impressionante.

Praticamente inaudível
É mais fácil manter a tranquilidade num ambiente
calmo. A unidade FTXM-M da Daikin funciona tão
silenciosamente que vai esquecer-se que está a
funcionar.
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Ar mais fresco e limpo com
conforto controlado
A Daikin torna as divisões confortáveis, limpando o ar e
distribuindo-o pela divisão, sem perturbar as pessoas.
O ar passa pelo filtro de purificação fotocatalítico para
decompor os odores. De seguida, o Flash Streamer da
Daikin destrói os vírus ou bolores antes de libertar ar
puro na divisão. O caudal de ar 3D faz circular o ar na
vertical e na horizontal. Para um conforto adicional, o
sensor inteligente de 2 áreas direciona o ar para o lado
oposto das pessoas na divisão e passa para o modo de
poupança de energia quando ninguém está presente.

Tecnologia Flash Streamer
Vírus
antes e depois da irradiação

Alergénios à base de pólen
antes e depois da irradiação
Os vírus e alergénios
foram colocados no
elétrodo da unidade de
descarga do streamer
e depois fotografados
através de um

Alergénios à base de fungos
antes e depois da irradiação

Alergénios derivados de seres vivos
antes e depois da irradiação

microscópio eletrónico
após serem irradiados.
(Organização
responsável pelos
testes: Universidade de
Yamagata e Universidade
Médica de Wakayama)

FTXM-M + RXM-M
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)

Dados de
eficiência

Capacidade de Capacidade de Etiqueta
arrefecimento aquecimento energética

Pdesign

SEER

Unidade interior
SCOP

Consumo anual
Dimensões
de energia

Arrefecimento/
Arrefecimento/
Mín./Nom./ Mín./Nom./ Arrefecimento/
Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Aquecimento
Máx. (kW) Máx. (kW) Aquecimento
(kWh)
(kW)
20

1,3/2,0/2,6

1,3/2,5/3,5

25

1,3/2,5/3,2

1,3/2,8/4,7

35

1,4/3,5/4,0

1,4/4,0/5,2

2,00/2,30

8,53

2,50/2,40

8,52

3,40/2,50

8,51

AxLxP
(mm)

Nível de
potência
sonora

Unidade exterior

Fluido frigorigéneo

Nível de
potência
sonora

Arrefecimento/ Arrefecimento/
Aquecimento Aquecimento Tipo/GWP
(dBA)
(dBA)

83/632

57/-

103/659

57/-

60/A+++

5,10

Carga (kg/
TCO2Eq)

1,2/0,8

272x811x294

42

1,7/4,2/5,0

1,7/5,4/6,0

4,20/4,00

140/686

7,50

60/-

196/1.217

61/-

239/1.400

60/-

61/-

4,60
50

1,7/5,02/5,3

1,7/5,8/6,5

5,00/4,60

7,33

1,3/0,9

63/1,5/1,0

A++
60

6,00

7,00

6,00/4,60

6,90

4,30

304/1.498

71

7,10

8,20

6,80/6,20

6,11

3,81

390/2.278

Contém gases fluorados com efeito de estufa

1,4/1,0
R-32/
675

295x1.040x300

61/62/-

66/-

1,7/1,1

*Nota: as células a azul contêm dados preliminares
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FTXP-KV

FDXM-F

Maior eficiência e conforto Unidade compacta
para tetos falsos
ūū O painel frontal discreto e elegante funde-se
facilmente com a parede e combina com qualquer
decoração interior
ūū Inaudível no modo silencioso
ūū Controlador online (opcional): controle o
seu interior a partir de qualquer local com
uma aplicação através da sua rede local ou
da internet
ūū A função de desumidificação permite que os
níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a
temperatura da divisão

ūū As dimensões compactas permitem a instalação em locais
estreitos no teto (com uma altura de apenas 200 mm)
ūū Discretamente oculta no teto: apenas as grelhas
estão visíveis
ūū Baixo consumo energético
ūū O programa seco permite que os níveis de humidade
sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão

FTXP-KV
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)

Dados de
eficiência

Capacidade Capacidade
Etiqueta
de
de
energética
arrefecimento aquecimento

Pdesign

SEER

SCOP

Consumo
anual de
energia

Arrefecimento/
Arrefecimento/
Mín./Nom./ Mín./Nom./ Arrefecimento/
Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Aquecimento
Máx. (kW) Máx. (kW) Aquecimento
(kWh)
(kW)

Unidade interior
Nível de pressão
sonora (Alto/Nom./
Dimensões
Baixo/Funcionamento
silencioso)
AxLxP
(mm)

25

Unidade exteriorFluido frigorigéneo
Nível de
potência
sonora

Arrefecimento/ Arrefecimento/
Carga
Arrefecimento Aquecimento
Tipo/
Aquecimento Aquecimento
(kg/
(dBA)
(dBA)
GWP
(dBA)
TCO2Eq)
(dBA)
39/33/25/20 38/34/28/23
55/55

35

Apenas disponível na aplicação multi-split

286x770x225 40/33/26/20 40/34/28/23

50

Nível de
potência
sonora

43/34/27/20 43/35/29/26

58/58

Apenas
disponível R-32/
na aplicação 675
multi-split

-

FDXM-F
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)
Capacidade Capacidade
Etiqueta
de
de
Dados de
energética
arrefecimento aquecimento
eficiência

Pdesign

SEER

SCOP

Consumo
anual de
energia

Arrefecimento/
Arrefecimento/
Mín./Nom./ Mín./Nom./ Arrefecimento/
Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Aquecimento
Máx. (kW) Máx. (kW) Aquecimento
(kWh)
(kW)

Unidade interior
Nível de pressão
sonora (Alto/Nom./
Dimensões
Baixo/Funcionamento
silencioso)
AxLxP
(mm)

Unidade exteriorFluido frigorigéneo
Nível de
potência
sonora

Nível de
potência
sonora

Arrefecimento/ Arrefecimento/
Carga
Arrefecimento Aquecimento
Tipo/
Aquecimento Aquecimento
(kg/
(dBA)
(dBA)
GWP
(dBA)
TCO2Eq)
(dBA)

25
200x750x620

35/33/27

35/33/27

53/53

35
Apenas disponível na aplicação multi-split
50

38/36/30
38/36/30

200x1.150x620
60
Contém gases fluorados com efeito de estufa
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55/55

38/35/30

Apenas
disponível R-32/
na aplicação 675
multi-split

-

56/56
*Nota: as células a azul contêm dados preliminares

Aplicação em par:

Aplicação multi:

uma unidade exterior por divisão

ótima solução para aquecer e arrefecer várias divisões

Instalação flexível –

a escolha perfeita
Arrefecimento com
eficiência A+++

Unidades exteriores
multi compactas

Com compressores e fluidos frigorigéneos
energeticamente eficientes para oferecer um ótimo
desempenho, a maior parte das nossas unidades
também conseguem reduzir o consumo até 80%.

Ligue até cinco unidades interiores a uma unidade
exterior multi. É a solução ideal para todas as suas
necessidades de arrefecimento e aquecimento em
várias divisões.

Unidades exteriores e respetivas unidades interiores conectáveis
Unidade exteriorFluido frigorigéneo

Montada na parede
Daikin Emura
FTXJ-MW/S

Nível de
potência
sonora

2MXM40M

Arrefecimento/
Carga
Tipo/
Aquecimento
(kg/
GWP
(dBA)
TCO2Eq)
60

2MXM50M

61

3MXM40M

59

3MXM52M

59

3MXM68M

61

4MXM68M

61

4MXM80M

62

5MXM90M

66

R-32/
675

20

25

35

CTXM-M

50
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Unidade de condutas

FTXM-M

20

25

35

42

FTXP-KV

50

60

71

20

25

FDXM-F

35

25

35

50

60

-

*Nota: as células a azul contêm dados preliminares
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ECPPT16 - 004

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação
Eurovent para Conjuntos de Arrefecedores de água compactos
(LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventiloconvetoras (FCU) e sistemas de caudal de fluido frigorigéneo
variável (VRF). Verifique a validade do certificado on-line:
www.eurovent-certification.com ou através de:
www.certiflash.com
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A presente publicação pretende ser apenas informativa e não constitui uma oferta contratual com a Daikin
Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus
conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade
ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer
danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou
interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.
Impresso em papel sem cloro.

