Elegáns külső,
intelligens belső.

Prémium minőségű klíma –
Ön is megérdemli.
A Stylish a dizájn és az intelligens technológia
találkozása, amely bármely belső térhez a legjobb
klímamegoldást kínálja. Kis méretének köszönhetően
a Stylish a legkompaktabb készülék az oldalfali
egységek szegmensében, amely kiváló hatékonyságot,
kiemelkedő komfortérzetet, megbízhatóságot
és intelligens szabályozást kínál.

Kezdje meg az utazást
Fedezze fel az újdonságok galaxisát:

•

Válasszon 3 fantasztikus szín közül
4. oldal

•

Élvezze az új életstílust teremtő dizájnt

•

•
•

•

5. oldal

Prémium minőségű
klímamegoldások: a technológia
és a design találkozása
6-7. oldal

Egy pillantás
a Stylish technológiára
8-11. oldal

Intelligens klímaszabályozás bárhonnan
12-13. oldal

Technikai adatok áttekintése
14-15. oldal


Fehér

Ezüst

Feketeakác

Tervezzen új életstílust
és kellemes légkört
Egyszerűen beépül az Ön életterébe

Elsősorban a vonzó

Egy lakóhelyiség légkondicionálója a belsőépítészeti
tervezés részeként egész évben gondoskodik a szoba
legköréről. Amikor beköszönt a nyár és bekapcsolja
az online vezérlőn a hűtési funkciót, szinte azonnal
fantasztikus élményben lesz része.

megjelenésre

A Stylish megjelenése eltérő benyomást kelt a látószögtől
függően: alakja egyenes vonalakkal határolt és lekerekített
is lehet. A formaterv nem önmagába zárt, sokoldalúsága
miatt a végső látványvilág csak akkor teljesedik ki, amikor
az egység beépül a felhasználó személyes életterébe.

biztosítunk, amelyeknek

összpontosítottunk, de
továbbra is olyan komfortot

köszönhetően örömmel várja
majd, hogy bekapcsolhassa
légkondicionálóját.

Három különböző szín közül választhat
A színes dizájner panelek egy tanulmány eredményeként
születtek meg, amelynek során azt kutattuk, hogy milyen
élményeket keresnek az emberek az életterükben:
a pihenést, az összpontosítást és a szórakozást. Ez a
választék a színek és textúrák számtalan kombinációjával
illeszkedik az emberek eltérő életviteléhez.

A legkompaktabb készülék
A készülékház részeinek kialakítása természetéből fakadóan
„könnyedségét” sugall a formájával, és hozzájárul
a komfortos élettér érzetéhez. A „könnyedség” érzése
a keskeny méreteknek is tulajdonítható, amelyek révén
a Stylish a legkompaktabb készülék a piacon.

Fehér

Szürke

Feketeakác

szélesség  mm
magasság
 mm

Intelligens és
hatékony dizájn

 mm



Az innovatív oldalfali
egység létrehozásához
a Daikin saját, speciális
technológiát használ,
amellyel biztosítja
a legjobb teljesítményt
és a megbízható
működést.

Prémium minőségű klímamegoldások

A technológia és
a dizájn találkozása
Olyan légkondicionálót keres, amely egyesíti magában a kortárs
művészetet és az élvonalbeli technológiákat? A Stylish úgy teremt
egyensúlyt a funkció és az esztétikum között, hogy egyúttal új
mércét állít a komfort tekintetében.

Előnyök

Mi a titkunk?

 Tökéletes szobahőmérséklet és levegő elosztás

 Élvonalbeli szenzorok és légáramlási technológia

 Hihetetlenül csendes működés

 Teljesen újratervezett légterelők

 A+++ hűtési és fűtési energia besorolás csaknem
minden méretnél

 Teljesen újratervezett ventilátor
  különböző légtisztító szűrő

 Friss, tiszta levegő

A nyertesre fogad,
ha a Stylish mellett dönt
A Stylish innovatív megjelenéséért és funkcionális
tulajdonságaiért elnyerte a Good Design díjat.
A díj odaítélésével a Stylish által biztosított új komfort
szintet és energiahatékonyságot is elismerték.

A Stylish tervezője
Forradalmi ötleteivel a japán
tervező, Naoki Sakai az ágazat
fenegyerekeként vált ismertté.
Hírnevét a Nissan népszerű autóinak,
a Suzuki SW- motorkerékpárjának
és a Toyota Will prototípus autó
modelljének megtervezésével
alapozta meg.
Azonban nem csak az autóiparban
tevékenykedett, hanem segített
az Olympus O-Product kamerájának
kifejlesztésében is, amelynek
köszönhetően világszerte elterjedt
az alumínium ház alkalmazása
a fényképezőgépeknél, de ezen kívül
tervezett még mobiltelefonokat
a KDDI-nek, valamint kanapét
a Cassina-nak..
Naoki Sakai a következő titkot
osztotta meg velünk:
„A dizájn ideológia. Segítségével
megváltoztathatjuk a társadalmat.
A célom az, hogy a társadalmat
örömteli dizájnnal tegyem jobbá.”

Egy pillantás
a Stylish
technológiára



Tapasztalja meg a felülmúlhatatlan komfort élményét
Egy pillantás a Stylish technológiára
A Daikin, a több mint  éves tapasztalatával
a légkondicionálók és klímaszabályozó
megoldások terén a legjobb dizánjt és
technológiát kombinálja a tökéletes klíma
megalkotásához.



A Coanda-hatás
Az áttervezett terelőlapjaival a Stylish az úgynevezett Coanda-hatást használja ki, amely biztosítja
a tökéletes levegő és hőmérséklet eloszlást az egész szobában.

Hogyan működik?
A Stylish annak alapján határozza meg
a légáramlási mintát, hogy a szobában
fűtésre vagy hűtésre van-e szükség.
Ha a Stylish fűtési üzemmódban van,
a két lamella lefelé fogja irányítani a
levegőt (függőleges légáramlás), míg
hűtési üzemmódban a lamellák felfelé
fogják irányítani a levegőt (mennyezeti
légáramlás).
A két különböző légáramlási minta
létrehozásával a Stylish megelőzi
a huzatot, így állandóbb és
kellemesebb szobahőmérsékletet
biztosít a helyiségben tartózkodók
számára.

A Coanda-hatás két különböző légáramlási mintát hoz létre attól függően, hogy fűtési vagy hűtési üzemmódban használja a Stylish egységet. A felső képen a Coanda-hatás hűtési üzemmódban (mennyezeti
légáramlás) látható, míg az alsó képen a Coanda-hatás fűtési üzemmódban (függőleges légáramlás) tekinthető meg.



Stabil szobahőmérséklet
A Stylish különleges kialakítású Grid Eye szenzort használ,
amely érzékeli a különböző felületek, például a padló és
a falak hőmérséklet különbségeit, és ezt az információt
használja fel a hőmérséklet intelligens kiegyenlítésére
az Ön szobájában.
A Grid Eye Sensor méri a helyiség felületi hőmérsékletét –
ehhez  különböző négyzetet tartalmazó rácsra osztja fel
a helyiséget.


Miután meghatározta a pillanatnyi szobahőmérsékletet,
a Grid Eye érzékelő a levegőt egyenletesen oszlatja el
a szobában, majd átkapcsol egy olyan légáramlási mintára,
amely a meleg vagy a hideg levegőt a megfelelő helyekre
irányítja.

Egyedülállóan csendes
A Stylish a légáramlás optimalizálása érdekében egy
teljesen újratervezett ventilátort használ, hogy
a lehető legalacsonyabb zajszint mellett magasabb
energiahatékonyságot érjen el, biztosítva Önnek
a tökéletes pihenést és kikapcsolódást otthonában.
A hangszóródás és a zajcsökkentés az új ventilátor dizájn
eredménye.

Friss, tiszta levegő
A Stylish három különböző légszűrő rendszer használatával
a lehető legjobb beltéri levegőminőséget biztosítja:

1

A titán apatit szagtalanító szűrő leköti
a levegőben levő porrészecskéket és káros
szerves vegyületeket, valamint eltávolítja
többek között a dohány és a házikedvencek
szagát.

SZENNYEZETT
LEVEGŐ

TISZTA
LEVEGŐ

2
Magasabb energiahatékonyság eléréséhez a Daikin új
ventilátorokat tervezett, amelyek hatékonyan működnek
a Stylish kompakt méretei ellenére is. Együttesen a
ventilátor és a hőcserélő kimagasló energiahatékonyságot
ér el, de olyan zajszinten üzemel, amelyet a lakásban
tartózkodók alig hallanak.

Az ezüst légtisztító szűrő
képes kiszűrni a pollen és az
atkák legalább %-át.

3
A Flash Streamer
lebontja a vírusokat, a
baktériumokat, a rossz
szagokat és az allergén
anyagokat.
Megjegyzés:
A Flash Streamert manuálisan
kell aktiválni a távvezérlőről



Intelligens klímaszabályozás
bárhonnan

Daikin Online Szabályozó
Okostelefonjával is kezelheti a Stylish egységet. Egyszerűen csatlakoztassa
a Wi-Fi-t, töltse le a Daikin Online szabályozó alkalmazást és lásson neki a tökéletes klíma
beállításához.

Előnyei
 Számos funkció elérhető a klíma szabályozásához
 Az interaktív termosztáttal kezelhető a hőmérséklet, az üzemmód, a légtisztítás
és a ventilátor
 Létrehozhat különböző ütemezéseket és üzemmódokat
 Felügyelheti az energiafogyasztást
 Kompatibilis az IFTTT alkalmazással


Felügyelheti
 A légkondicionálója állapotát
 Megnézheti az energiafogyasztási grafikonokat

IFTTT: a zökkenőmentes üzemeltetés kulcsa

Vezérelheti

 Az üzemmódot, beállíthatja a hőmérsékletet, a ventilátor sebességét és az
erőteljes üzemmódot, a légáramlás irányát és a szűrés (streamer) funkciót
 Távolból szabályozhatja a rendszerét
 Zónaszabályozás: egyszerre több készüléket vezérelhet

Az IFTTT alkalmazásban két műveleti beállítás lehetséges:

Ütemezheti

 DO: egyszerűen végrehajt egy műveletet
(pl. be/kikapcsolás)

 A hőmérséklet beállítást és az üzemmódot naponta legfeljebb
6 művelettel 7 napos időtartamra
 Engedélyezheti a szabadság üzemmódot
 Intuitív megjelenítés
 Harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak integrálása
az IFTTT alkalmazással
 Igény szerinti szabályozás/teljesítmény korlátozás

 Az IFTTT az „If This Then That”, azaz a „ha ez történne,
akkor csináld azt” kifejezés rövidítése: segítségével
műveleteket automatizálhat („akkor csináld azt”) bizonyos
kiváltó feltételek alapján („ha ez történne”)

Példa

Intuitív kialakítású alkalmazás
Vezérlés

Az IFTTT egy olyan megoldás, amellyel harmadik fél
által szállított termékeket és szolgáltatásokat (intelligens
fogyasztásmérőket, világítást, termosztátokat) kapcsolhat
össze az Ön számára legmegfelelőbb módon.

Ütemezés

Felügyelet

Azonosítás

HA

AKKOR

távozik az irodából,

a hűtés kapcsoljon be

A kiváltó feltétel itt a hely, amelyet az Ön okostelefonja
határoz meg. Ha elhagy egy területet, például az irodáját,
akkor az otthonában a hűtés automatikusan bekapcsol.

Üzemmód,

Ütemezheti a

Felügyelheti

Azonosíthatja

hőmérséklet,

hőmérséklet beállítást,

az energiafogyasztást,

a lakásában a szobákat

légtisztítás, ventilátor

az üzemmódot és

beállíthatja

sebesség és

a ventilátor sebességét

a szabadság alatti

forgásirány vezérlése

működést

HA

HIBA

AKKOR

a készülék

a rendszer szöveges üzenetet küld

hibajelzést ad,

(a szerelőnek/végfelhasználónak)


 színben
elérhető:
fehér, ezüst
és feketeakác

Funkcionális és stílusos
bármely helyiségbe
A Stylish előnyei







Fehér: FTXA-AW






A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol
 elegáns szín: fehér, ezüst és feketeakác
A+++ besorolás a fűtés és hűtés tekintetében is
Titán apatit + ezüst alapú allergén eltávolító légszűrő
A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít
A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység zajtalan
legyen
Grid Eye érzékelő és Coanda-hatáson alapuló légáramlás szabályozás
gondoskodik a tökéletes hőmérséklet és levegő elosztásról
Beépített Wifi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható
Két- vagy több modelles alkalmazásban is üzemeltethető
Kapacitások széles választéka ,* és , kW között

Ezüst: FTXA-AS

With Wi-

C o n t r ol
Fi

Grid Eye
sensor

Feketeakác: FTXA-AT



Tökéletes
légáramlás

Hihetetlenül
csendes

Flash
Streamer

 légszűrő

Multi-split
alkalmazás

Wifi
szabályozás

* Az , kW-os csak multi egységre köthető.

Műszaki adatok
Hatékonysági adatok
Hűtési teljesítmény Névl.
Fűtési teljesítmény Névl.
Teljesítményfelvétel Hűtés
Fűtés
Hűtés
Szezonális
hatékonyság
(az EN14825
előírásai szerint)
Fűtés
(mérsékelt
klíma)
Névleges
hatékonyság

EER
COP

Beltéri egység
Méretek
Súly
Légszűrő
Ventilátor
légszállítása

Egység
Egység
Típus
Hűtés

FTXA + RXA
kW
kW
Névl.
kW
Névl.
kW
Energiahatékonysági osztály
P tervezett
kW
SEER
Éves energiafogyasztás
kWh
Energiahatékonysági osztály
P tervezett
kW
SCOP/A
Éves energiafogyasztás
kWh

FTXA
mm
kg

M x Sz x M

Csendes működés / Alacsony /

m³/min

Közepes / Magas / Szuper magas

Fűtés

Csendes működés / Alacsony /

m³/min

Közepes / Magas / Szuper magas

Hangteljesítményszint Hűtés

Hangnyomásszint Hűtés

Csendes működés / Alacsony /

dB(A)
dB(A)

Közepes / Magas / Szuper magas

Áramellátás

Fázis / Frekvencia / Feszültség

Kültéri egység
Méretek
Súly

Egység
Egység
Hangteljesítményszint Hűtés
Hangnyomásszint Hűtés
Működési
tartomány
Hűtőközeg

Csőcsatlakozások
Csőhossz

Áramellátás

Hűtés
Fűtés
Típus
GWP
Töltet
Folyadék
Gas
Kült.e.-Belt.e.
Rendszer

Csak multi kültéri
egységekhez
csatlakoztatható

Magas
Min.~Max.
Min.~Max.

OD
OD
Max.
Teljesen feltöltött
További hűtőközeg
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max.
Fázis / Frekvencia / Feszültség
Áramerősség 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)

20AS/AW/AT + 20A
2,00
2,50
0,50

25 AS/AW/AT + 25A
2,50
2,80
0,56

35AS/AW/AT + 35A
3,40
4,00
0,99

A+++

A+++

A+++

2,00
8,75
80

2,50
8,74
100

3,40
8,73
136

A+++

A+++

A+++

2,40
5,15
652
4,57
5,00

2,45
5,15
666
4,46
5,00

2,50
5,15
679
3,75
4,04

25AS/AW/AT
35AS/AW/AT
295 x 798 x 189
13
Eltávolítható / mosható / penészálló

50AS/AW/AT + 50A
5
5,8
1,45

A++

A++

4,2
7,5
196

5
7,33
239

A++

A++

3,8
4,6
1.156
3,75
4,12

4
4,6
1.217
3,68
4

42AS/AW/AT

50AS/AW/AT

20AS/AW/AT

4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 / 11,9

4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 / 11,9

4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,5 / 12,4

4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,9 / 12,9

4,6 / 7,2 / 9,8 / 13,1 / 14,1

5,2 / 7,6 / 10,4 / 13,5 / 14,4

4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9 / 11,9

4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9 / 11,9

4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1 / 12,1

4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5 / 12,5

5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6 / 15,6

5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1 / 16,1

57

57

57

60

60

60

19 / 25 / 32 / 39

19 / 25 / 32 / 39

19 / 25 / 33 / 40

19 / 25 / 33 / 41

21 / 29 / 37 / 45

24 / 31 / 39 / 46

42A

50A

Hz/V

1~ / 50 / 220-240
20A

59
46

25A
550 x 765 x 285
32
59
46

35A

61
49

°CDB
°CWB

kg
TCO2eq
mm
mm
m
m
kg/m
m
Hz / V
A

42AS/AW/AT + 42A
4,2
5,4
1,31

15 AS/AW/AT

RXA
mm
kg
dB(A)
dB(A)

M x Sz x M

T körny.
T körny.

15AS/AW/AT

735 x 825 x 300
47
62
48
EER/COP az Eurovent 
alapján, csak EU-n kívüli
használatra.

-10 ~ 46
-15 ~ 18
R-32
675

Csak multi kültéri
egységekhez
csatlakoztatható

0,76
0,51
6,35
9,5
20

Az MFA a megszakító és
a földzárlat-megszakító
kiválasztására használt.

1,3
0,88
6,4
12,7
30
10
0,02 (a 10 m-t meghaladó csőhossz esetén)

15

Fluor-tartalmú, üvegház
hatást fokozó gázokat
tartalmaz.
A hűtőközeg tényleges
töltési mennyisége függ
az egység végleges
kialakításától, a részletek
az egység címkéjén
találhatóak meg.

20
1~ / 50 / 220-240

10

13

16

Előzetes adatok



DAIKIN HUNGARY KFT.
 Budapest, Fehérvári út /A · Tel.: +    · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók
(AC), kondenzátor csomagok (LCP), légkezelő egységek
(AHU) és ventilátor konvektor egységek (FCU) európai
tanúsítási programjában. A tanúsítvány érvényességét
online ellenőrizheti a következő weboldalakon:
www.eurovent-certification.com vagy
www.certiflash.com

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást
nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadványtartalmát aktuális
legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások
teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem
vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői
előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N. V. kifejezetten elutasít a kiadvány
használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető
legszélesebb értelemben vett károsodást. A tájékoztató teljes tartalma a Daikin Europe N.V.
szerzői jogvédelme alatt áll. Készítette a Platzer Kommunikation, Németország.
Stylish termékfüzet| 2018. márciusi verzió
A nyomtatványban szereplő hibákért felelősséget nem vállalunk, a modellek módosításának
jogát fenntartjuk.

