Inovācijas apvienojumā ar radošo

Stylish sienas tipa ierīce
Radīta komfortam
Ar vairāk kā 90 gadu pieredzi gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles
risinājumos, Daikin apvieno vislabāko dizainu un tehnoloģijas, lai sniegtu
jums perfektu klimatu. Iedvesmojoties no tirgus pieprasījuma, Daikin ar
lepnumu piedāvā jaunu Dizaina sienas tipa iekārtu: Stylish.

Kāpēc izvēlēties Stylish?
Stylish apvieno izcilu dizainu un tehnoloģijas, lai sniegtu pilnīgu klimata risinājumu
jebkuram interjeram. Ar dziļumu tikai 189 mm, Stylish ir visplānākā sienas tipa
ierīce dizaina iekārtu segmentā. Tajā apvienotās inovācijas, sniedz vislabākos
rezultātus: komfortu, enerģijas patēriņu, uzticamību un kontroli.

Godalgots dizains
Iedvesmojoties no saviem priekštečiem, Daikin Emura un Ururu Sarara,
Stylish par savu inovatīvo izskatu un funkcionālajām iespējām, ir saņēmis
Izcila dizaina balvu (Good Design Award). Šī balva arī pozitīvi vērtē Stylish, tā
spēju sasniegt jaunus standartus un energoefektivitāti HVAC-R industrijā.

Sudrabots

Melna koksne

Tehnoloģija apvienojumā ar dizainu

augstākās klases klimata risinājumiem

Lielākā daļa pircēju mūsdienās meklē gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas apvieno
vislabāko sniegumu un dizainu. Stylish modelī Daikin ir sabalansējis funkcijas ar
estētisko noformējumu, tādā veidā radot inovatīvu produktu, kas ir piemērots
jebkuram interjeram.
Sānu skats

Skats no augšpuses

Stylish dizaina priekšrocības
> Lietotājs var izvēlēties no trim dažādām krāsām (balta, sudrabota un melna koksne)
> Izliekti stūri rada neuzbāzīgu un vietu saaudzējošu dizainu.
> Nelielie izmēri to padara par viskompaktāko dizaina iekārtu tirgū
> Vienkāršais panelis pieļauj variācijas ar tekstūru un krāsu, lai
viegli iekļautos jebkuras telpas dizainā.

Inteliģents un efektīvs dizains
Skats no apakšpuses

> Smart sensori optimizē jaudu
> Coanda efekts optimizē temperatūras sadalījumu telpā
> Uzlabots ventilators piedāvā augstu efektivitāti ar zemu skaņas līmeni
> Modernā tehnoloģija nodrošina lielāku komfortu un energoefektivitāti

Tuvāks ieskats Stylish iekšienē
un tehnoloģiju darbībā
Coanda efekts
Coanda efekts, līdzīgi kā esošajā
modelī Ururu Sarara, optimizē gaisa
plūsmu komfortablam telpas
klimatam.
Izmantojot speciāli izstrādātas
lāpstiņas, tiek koncentrēta gaisa
plūsma, kas ļauj sadalīt temperatūru
vienmērīgi visā telpā.

Kā tas darbojas
Stylish izvēlas gaisa plūsmas veidu,
balstoties uz to, vai telpai ir nepieciešama
apkure vai dzesēšana. Kad Stylish
darbojas sildīšanas režīmā, abas lāpstiņas
novirza gaisa plūsmu uz leju (vertikāla
gaisa plūsma), darbojoties dzesēšanas
režīmā, lāpstiņas gaisa plūsmu virzīs
augšup (veidojot plūsmu gar griestiem).
Izmantojot divus atšķirīgus gaisa
plūsmas modeļus, Stylish novērš
caurvēju un nodrošina stabilu un
komfortablu temperatūru cilvēkiem,
kas uzturas telpā.
Coanda efekts rada divus dažādus gaisa plūsmas modeļus, atkarībā no tā, vai Stylish ir sildīšanas vai atvēsināšanas režīmā. Augšējā attēlā ir Coanda efekts atvēsināšanas režīmā (gaisa plūsma gar grieztiem), bet apakšējā
attēlā ir parādīts Coanda efekts sildīšanas režīmā (vertikālā gaisa plūsma).

Kontrolēts mitruma līmenis

Svaigs, tīrs gaiss

Komforts ir saistīts ne tikai ar iekštelpu gaisa kvalitāti
vai temperatūru; tas ir saistīts arī ar gaisa mitrumu.
Stylish izmanto vairākus dažādus iestatījumus, lai
automātiski pielāgotu ventilatora un kompresora
darbību, tādā veidā radot telpā optimālu līdzsvaru
starp temperatūru un mitrumu.

Izmantojot Daikin Flash Streamer tehnoloģiju, Stylish
nodrošina vislabāko iekštelpu gaisa kvalitāti. Šī sistēma attīra
gaisu no putekļiem, baktērijām, alergēniem un smakām,
nodrošināt veselīgu gaisu telpās.

Vienmērīga telpas
temperatūra

Klusa darbība

Stylish izmantojot grid eye sensoru, nosaka telpas virsmu
temperatūras, lai tādā veidā nodrošinātu komfortablāku
klimatu.
Pēc pašreizējās telpas temperatūras noteikšanas, grid eye
sensors virza plūsmu lai panāktu vienmērīgu gaisu visā
telpā. Tas pārslēdz gaisa plūsmu režīmā, un virza auksta
vai silta gaisa plūsmu uz zonām, kurām tas ir
nepieciešams.

Lai optimizētu gaisa plūsmu, sasniegtu augstāku
energoefektivitāti un saglabātu zemu trokšņu līmeni, Stylish
izmanto jauna dizaina ventilatoru.
Lai sasniegtu augstāku energoefektivitāti, Daikin ir radījis
ventilatoru, kas efektīvi darbojas Stylish kompaktajā izmērā.
Ventilators un siltummainis kopā sasniedz augstāko enerģijas
sniegumu. Tas darbojas ar trokšņu līmeni, kas praktiski nav
dzirdams telpā esošajiem cilvēkiem.

Grid eye sensors mēra telpas virsmu temperatūru, sadalot to režģī ar 64

Izkliedēta skaņa un trokšņa samazinājums ir jauna dizaina ventilatora sasniegums.

dažādiem laukumiem.

Lai radītu inovatīvu sienas
tipa iekārtu, nodrošinātu
vislabāko sniegumu un
uzticamu darbību, Daikin
izmanto uzņēmuma uzkrāto
pieredzi un tehnoloģijas.

Viedā klimata kontrole
lai kur Jūs dotos

Daikin tiešsaistes kontrolieris

Infrasarkanā tālvadības kontrole

Jūs varat pārvaldīt Stylish arī izmantojot savu viedtālruni. Vienkārši pieslēdziet
Wi-Fi un lejupielādējiet Daikin Online Controller (Daikin tiešsaistes kontroles)
lietotni, lai sāktu veidot savu ideālo klimatu.

Infrasarkanā tālvadības kontrole ļauj Jums pārvaldīt Stylish un optimizēt tā
darbību.

Jūsu ieguvumi
Jūsu ieguvumi
> Piekļūstiet vairākām funkcijām, lai kontrolētu savu klimatu
> Pārvaldiet temperatūru, darba režīmu, gaisa attīrīšanu un ventilatorus ar
interaktīvu termostatu
> Izveidojiet dažādus grafikus un darbības režīmus
> Uzraugiet enerģijas patēriņu
> Savietojams ar lietotni If This That Then (IFTTT)

> Intuitīva struktūra ļauj viegli kontrolēt jūsu klimatu
> Sekojiet enerģijas patēriņam, izmantojot vizuālas diagrammas
> Mūsdienīgais dizains un mazais svars atbilst Stylish īpašībām

Pieejams 3 toņos:
balts, sudrabots,
tumša koksne

Funkcionāls un stilīgs
jebkurai telpai

Balts: FTXA-AW

Sudrabots: FTXA-AS

Tumša koksne: FTXA-AT

Stylish priekšrocības
> Kompakts un funkcionāls dizains, piemērots visiem
interjeriem
> A+++ klase energoefektīvai sildīšanai un dzesēšanai
> Sniedz lielāku energoefektivitāti un izmantojot
aukstumaģentu R-32 samazina ietekmi uz vidi

> Jaunākās tehnoloģijas nodrošinās ideālu telpas
temperatūru
> Uzlabots ventilators samazina trokšņu līmeni
> Viegli kontrolējams ar Daikin Online Controller
> Flash Streamer tehnoloģija nodrošina svaigu,
veselīgu gaisu

Stylish pieslēdzams
kompaktai āra iekārtai

Tehniskie dati
Efektivitātes dati
Dzesēšanas jauda
Sildīšanas jauda
Strāvas padeve

Nom.
Nom.
Dzesēšana
Sildīšana
Sezonālā efektivitāte Dzesēšana
(saskaņā ar
EN14825)
Sildīšana
(Vidējs
klimats)

FTXA + RXA
kW
kW
Nom.
kW
Nom.
kW
Energoefektivitātes klase
P design
kW
SEER
Gada enerģijas patēriņš
kWh
Energoefektivitātes klase
P design
kW
SCOP/A
Gada enerģijas patēriņš
kWh

15AS/AW/AT

Pielietojams tikai
ar multi sistēmu
slēgumā

Nominālā
efektivitāte

EER
COP

Iekštelpu iekārta
Izmēri
Svars
Gaisa filtrs
Ventilators – Gaisa
plūsmas ātrums

FTXA
15 AS/AW/AT
Iekārta
Augstums x Platums x Dziļums
mm
Iekārta
kg
Tips
Dzesēšana
Klusa darbība / Zems /
m³/min 4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9
Vidējs / Augsts / Ļoti augsts
Sildīšana

Skaņas jaudas
līmenis
Trokšņu līmenis
Strāvas padeve
Āra iekārta
Izmēri
Svars
Skaņas jaudas
līmenis
Trokšņu līmenis

Dzesēšana

Klusa darbība / Zems /
Vidējs / Augsts / Ļoti augsts
Fāze / Frekvence / Spriegums

Darbības diapazons Dzesēšana
Sildīšana
Tips
Dzesētājs
GWP
Uzlāde
Šķidrums
Gāze
Cauruļvadu garums OU - IU
Sistēma
Cauruļvadu
savienojumi

Strāvas padeve

Augstums x Platums x
Dziļums

Iekārta
Dzesēšana
Dzesēšana

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

20AS/AW/AT

4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9

42AS/AW/AT + 42A
4.2
5.4
1.31

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

25AS/AW/AT
35AS/AW/AT
42AS/AW/AT
50AS/AW/AT
295 x 798 x 189
13
Noņemams / mazgājams / drošs pret pelējumu
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

Klusa darbība / Zems /
m³/min 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
Vidējs / Augsts / Ļoti augsts
dB(A)
57
57
57
60
60
60

Dzesēšana

Iekārta

20AS/AW/AT + 20A
2.00
2.50
0.50

dB(A)

19 / 25 / 32 / 39

19 / 25 / 32 / 39

19 / 25 / 33 / 40

20A

25A
550 x 765 x 285

Hz/V

19 / 25 / 33 / 41

21 / 29 / 37 / 45

24 / 31 / 39 / 46

42A

50A

1~ / 50 / 220-240

RXA
mm

35A

735 x 825 x 300

kg
dB(A)

59

32
59

61

47
62

Augsts

dB(A)

46

46

49

48

apkārtējais Min.~Maks.
apkārtējais Min.~Maks.

°CDB
°CWB

kg
TCO₂eq
OD
mm
OD
mm
Maks.
m
Nepapildinot
m
Papildus dzesētāja uzpilde
kg/m
IU - OU
Maks.
m

Līmeņu
atšķirība
Fāze / Frekvence / Spriegums
Strāva - 50Hz
Maks. drošin. amp. (MFA)

Hz / V
A

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

Pielietojams tikai
ar multi sistēmu
slēgumā

0.76
0.51
6.35
9.5
20

EER/COP saskaņā ar
Eurovent 2012, tikai ārpus
ES.

1.3
0.88
6.4
12.7
30
10
0.02 (cauruļvadiem, kuru garums pārsniedz 10m)

15

20

MFA tiek izmantots, lai
izvēlētos drošinātāju un
zemējuma defektu
drošinātāju (zemējuma
strāvas noplūdes
automāts).
Satur fluorētas
siltumnīcefekta gāzes.
Faktiskais aukstumaģenta
daudzums ir atkarīgs no
galējās sistēmas uzbūves,
dati atrodami uz katras
vienības etiķetes.

1~ / 50 / 220-240
10

13

16

Provizoriskie dati
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