Вие заслужавате
премиум климат
Stylish е комбинация на отличен дизайн с интелигентни
технологии и представлява най-доброто климатично
решение за всеки интериор. Stylish е най-компактното
стенно тяло в дизайнерския сегмент и осигурява
максимална ефективност, най-високо ниво на комфорт,
надеждност и интелигентно управление.

Oткрийте Stylish

•
•
•

Изберете между 4 фантастични цвята
Страница 4

Нов начин на живот
Страница 5

Технологията и дизайна създават
премиум климатично решение
Страници 6-7

•
•
•

Поглед от близо към Stylish и
използваните технологии
Страници 8-11

Интелигентно управление
Страници 12-13

Технически данни
Страници 14-15
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Бял

Сребърен

Черен

Черно дърво

Нов начин на живот
и приятна атмосфера

Лесно се интегрира в индивидуалното ви пространство

Ние се фокусирахме върху

Климатикът във вашия дом, като част от интериорния
дизайн, създава целогодишна атмосфера на комфорт.
Когато лятото настъпи, в онзи първи момент, когато
включите охлаждащата функция на вашия климатик, ще
изпитате приятно усещане.

създаването на

Stylish има силует, който може да бъде възприет като
линеен, но също така и като закръглен, в зависимост
от визуалния ъгъл на наблюдателя. Точно този негов
дизайн, му позволява да се впише във всяка обстановка,
завършвайки крайната картина, когато се интегрира към
вашия интериорен дизайн.

продължим да създаваме

по-привлекателен външен
вид, но също така ще

нов начин на живот, така че
да очаквате с удоволствие
моментите, в които

Вече можете да избирате от 4 различни цвята
Цветовете на панелите бяха избрани в резултат
на нашето проучване относно разнообразните
преживявания, на които хората се наслаждават у дома:
релаксиране, съсредоточаване и забавление.
Тази селекция предлага по-широка гама от комбинации
на цвят и текстура, за да се напасне на различните
начини на живот.

Най-компактният дизайн
Цялостната композиция излъчва усещане за "лекота" в
своята форма и създава комфортна атмосфера.
Това усещане се създава и благодарение на малките
размери на климатика, което прави Stylish найкомпактния дизайнерски климатик на пазара.

Бял

Сребърен

използвате климатика.

Черен

Черно
дърво

широчина 798 мм

височина:
295 мм

Интелигентен и
ефикасен дизайн

189 мм
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За да създаде иновативното
стенно тяло, Daikin използва
собствени технологии,
осигурявайки най-добрата
производителност и
надеждна работа.

Технологията се среща с дизайна и създава

премиум климатично решение
Търсите климатик, който да комбинира модерното изкуство

Дизайнерът на Stylish

със съвременната технология?

Революционните идеи на японския
дизайнер Наоки Сакай, го
превърнаха във влиятелна личност
в индустрията.
Той става известен с дизайнът си
на популярните коли за Nissan,
SW-1 мотор за Suzuki и моделът за
концептуалната кола на Toyota’s Will.

Stylish балансира функционалност и естетика по начин, който
създава комфорт от най-високо ниво.

Вашите ползи

Как го постигаме

ʯ Перфектна стайна температура и отлично
разпределение на въздуха

ʯ Съвременни сензори и
технологии за въздушен поток

ʯ Невероятно тиха работа

ʯ Изцяло нов дизайн на клапите

ʯ A+++ енергийна ефективност за охлаждане и отопление
в почти всички размери

ʯ Изцяло преработен вентилатор
ʯ 3 различни филтъра за пречистване на въздуха

ʯ Свеж, чист въздух

Той не само работи с автомобилната
индустрия, но и помогна за
разработването на O-Product на
Olympus, камерата, която направи
алуминиевото тяло световен
стандарт; мобилни телефони за AU
от KDDI; и дивани за Cassina.
Наоки Сакай споделя:
"Дизайнът е идеология. Чрез него
можем да променим обществото.
Целта ми е да подобря обществото
чрез "щастлив" дизайн."

Награди
Stylish спечели наградата Good Design Award за своите
иновативен дизайн и функционалност. Наградата
признава способността на Stylish да създаде нови
стандарти за комфорт и енергийна ефективност.
A наградите IF DESIGN и Red Dot Award, са едни от найпрестижните и дизайнерски отличия в света.

Поглед от близо
към Stylish и
използваните технологии
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Насладете се на максимален комфорт
Поглед отблизо към Stylish и използваните технологии

С повече от 90 години опит в
климатизацията и климатичните решения,
Daikin знае как да комбинира най-доброто
от дизайна и технологията, за да ви
предостави перфектния за вас климат.
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Ефектът Коанда
С новия дизайн на клапите, Stylish използва така наречения "Коанда ефект", който осигурява
перфектно разпределение на въздуха и температурата в цялата стая.

Как функционира?
Stylish определя формата на
въздушния поток въз основа на това
дали стаята се нуждае от отопление
или охлаждане. Когато Stylish е в
режим на отопление, две клапи ще
насочат въздуха надолу (вертикален
въздушен поток), докато в режим на
охлаждане, клапите ще придвижат
въздуха нагоре (въздушен поток към
тавана).
Използвайки два различни
модела на въздушия поток, Stylish
предотвратява течения и осигурява
по-стабилна и комфортна стайна
температура за обитателите.

Ефектът Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. Отгоре е ефектът Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток
към тавана), а долните изображения демонстрират ефекта Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).
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Постоянна стайна температура Изключително тих

Най-свежия, чист въздух

Stylish използва специално разработен интелигентен
термален сензор, който открива температурните
разлики на различни повърхности като пода и
стените и използва тази информация за интелигентно
разпределяне на температурата равномерно във вашата
стая.
Интелигентен термален сензор измерва повърхностната температура
на помещението, като го разделя на решетка с 64 квадрата

Технологията за пречистване на въздуха на Daikin
доставя чист въздух, което осигурява перфектна
основа за идеален комфорт.
Stylish осигурява възможно най-доброто качество на
въздуха в помещенията, използвайки предварителен
филтър и 3 системи за филтриране на въздуха:

След като се определи текущата стайна температура,
сензорът интелигентен термален сензор разпределя
въздуха равномерно в стаята, преди да премине към
модел на въздушен поток, който насочва топъл или
студен въздух към районите, които се нуждаят от него.

Stylish използва напълно реконструиран вентилатор
за оптимизиране на въздушния поток, за да постигне
възможно най-висока енергийна ефективност при найниски нива на звука, което прави дома ви идеално място
за почивка и отмора.
Звуковата дисперсия и намаляването на шума са
резултат от нов дизайн на вентилатора.

За да се постигне по-висока енергийна ефективност,
Daikin проектира нов вентилатор, който работи
ефективно в компактния размер на Stylish.
Комбинираният вентилатор и топлообменник постигат
върхови енергийни характеристики, но работят на ниво
на звука, което е практически недоловимо.

Предварителният
филтър премахва
по-едрите
прахови частици,
косми от домашни
любимци др.

Филтърът за
обезмирисяване
от титаниев
апатит улавя
фините прахови
частици и вредни
органични
химични вещества
и премахва
миризмите.

Сребърният
Flash Streamer
пречистващ
използва
филтър потиска
високоскоростни
полените и акарите електрони за да
с повече от 99%
неутрализира,
ефективност.
миризми и
алергени.
Забележка: Flash Streamer трябва да се
активира ръчно от дистанционното
управление. Технологията Flash Streamer не
е предвидена за медицински цели.
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Винаги имате контрол,
без значение къде се намирате

Daikin Online Controller
Можете също така да управлявате Stylish с помощта на вашия смартфон.
Просто се свържете с Wi-Fi мрежа и изтеглете приложението Daikin Online
Controller, за да се насладите на перфектния за вас климат.

Вашите предимства:
ʯ Достъп до няколко функции за управление на климата
ʯ Управлявайте температурата, режима на работа, пречистването на въздуха и
вентилаторите с интерактивен термостат
ʯ Създаване на различни графици и режими на работа
ʯ Проследяване на потреблението на енергия
ʯ Съвместим с приложението If That Then That (IFTTT) (ако това, следва онова)
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Проследяване на:
ʯ Състоянието на вашия климатик
ʯ Консултирайте се с графиките за потребление на енергия

Управление:

ʯ Режима на работа, зададената температура, скоростта на вентилатора и
режима на максимална мощност, посоката на въздуха и филтрирането на
въздуха
ʯ Дистанционно управление на системата
ʯ Контрол на зоните: контролирайте няколко устройства наведнъж

График:

IFTTT: улеснете си работата
IFTTT е решение, което свързва съвместими продукти
и услуги от трети страни (интелигентни измервателни
уреди, светлини, термостати ...), така че те да работят
най-добре за вас.
В рамките на IFTTT могат да се направят две
операционни настройки:

ʯ Настройте зададената температура и режим на работа с до 6 действия на
ден в продължение на 7 дни
ʯ Активирайте режим „ваканция“
ʯ Преглед в интуитивен режим
ʯ Интегриране на продукти и услуги от трети страни чрез IFTTT
ʯ Ограничаване на контрол / захранването по желание

ʯ DO: просто изпълнява действие (например: включено/
изключено)

Приложение с интуитивен дизайн

Пример

Управление

График

Проследяване

Идентифициране

ʯ IFTTT означава, че ако това, следва онова, и ви
позволява да автоматизирате действията (следва
онова) в зависимост от определени тригери (ако това)

Ако

следва
излезете от офиса

охлаждането се включва

Задействащ сигнал е местоположение, което се
определя от вашия смартфон. Ако напуснете област,
например в офиса, охлаждането в дома ви ще се
включи автоматично.

Управление на
режим на работа,
температура,
пречистване на
въздуха, скорост
и посока на
вентилатора

График на зададена
температура, режим
на работа и скорост
на вентилатора

Наблюдавайте
потреблението на
енергия, задайте
график за почивка

Идентифицирайте
стаите в дома си

Ако

следва

сигнал за грешка на
устройството

изпраща се текстово
съобщение до вашия
телефон
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Предлага се
в 4 цвята: бял,
сребърен, черен
и черно дърво

Преглед
на техническите данни
Предимствата на Stylish
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ
Бяло FTXA-AW

Сребърно FTXA-BS

ʯ
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ
ʯ

Черно дърво FTXA-BT

C o n t r ol
Fi

With Wi-

Черно FTXA-BB

Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на
въздуха
Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват
отлично разпределение на температурата и въздуха
Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
Работи в сплит & мултисплит приложение
Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

Интелигентен Перфектен
термален
въздушен
сензор
поток
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Невероятно
тих

Flash
Streamer

2 въздушни
филтъра

Сплит и
Мултисплит

Wi-Fi
контрол

Технически данни

Ефективност
Капацитет на охлаждане
Капацитет на отопление
Входяща мощност
Сезонна
ефективност
(съгласно
EN14825)

Ном.
Ном.
Отопление
Охлаждане

Отопление
(умерен
климат)

Вътрешно тяло
Размери
Въздушен филтър
Ниво на звуково
налягане

Тяло
Тип
Охлаждане
Отопление

FTXA + RXA CTXA15AW/BB/BS/BT 20AW/BB/BS/BT + 20A 25AW/BB/BS/BT + 25A 35AW/BB/BS/BT + 35A 42AW/BB/BS/BT + 42B 50AW/BB/BS/BT + 50B
kW
2,0
2,5
3,4
4,2
5,0
kW
2,5
2,8
4,0
5,4
5,8
Ном.
kW
0,50
0,56
0,99
1,31
1,45
Енергиен клас
A+++
A++
Проектен капацитет
kW
2,00
2,50
3,40
4,20
5,00
Налично
SEER
8,75
8,74
8,73
7,50
7,33
само за мулти
приложение
Годишен разход на електроенергия
kWh
80
100
136
196
239
Енергиен клас
A+++
A++
Проектен капацитет
kW
2,40
2,45
2,50
3,80
4,00
SCOP/A
5,15
4,60
Годишен разход на електроенергия
kWh
652
666
679
1.156
1.217

ВхШхД
Високо/Ниско/Безшумен режим
Високо/Ниско/Безшумен режим

Външно тяло
Размери
Тяло
ВхШхД
Ниво на звуково налягане Охлаждане
Високо
Работен диапазон
Охлаждане
Външна темп. Мин.~Макс.
Отопление
Външна темп. Мин.~Макс.
Хладилен агент
Тип/Зареждане/GWP
Тръбни съединения
Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс.
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс.
Електрозахранване
Фаза / Честота / Напрежение

FTXA CTXA15AW/BB/BS/BT
mm
dBA
dBA
RXA
mm
dBA
°CDB
°CWB
kg/TCO2Eq
m
m
Hz/V

20AW/BB/BS/BT

25AW/BB/BS/BT
35AW/BB/BS/BT
295x798x189
Сваляем / миещ се
40/25/19
41/25/19
40/25/19
41/25/19

39/25/19
39/25/19
20A

25A
550x765x285
46

Налично
само за мулти
приложение

35A
49
-10 ~ 46
-15 ~ 18

R-32/0,76/0,51/675
20
15
1~/50/220-240

42AW/BB/BS/BT

50AW/BB/BS/BT

45/29/21
45/29/21

46/31/24
46/31/24

42B

50B

EER / COP според
Eurovent 2012, само за
извън ЕС.

735x825x300
48

Параметъра MFA се
използва, за да се избере
предпазител и дефектнотокова защитата.

R-32/1,3/0,88/675
30
20

Съдържа флуорирани
парникови газове.
За действителното
зареждане на хладилния
агент подробности могат
да бъдат намерени на
етикетите на уредите.
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Тел.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg
Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация
Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на
течности (LCP), въздухообработващи климатични камери
(AHU) и вентилаторни конвектори (FCU).
Проверете текущата валидност на сертификата онлайн:
www.eurovent-certification.com
или като използвате: www.certiflash.com
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базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата,
точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на
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