Елегантен однадвор,
паметен одвнатре.

Вие заслужувате премиум
клима уред.
Stylish е комбинација од совршен дизајн и интелигентна
технологија кои што го создаваат најдоброто решение за
клима уред за секој ентериер. Благодарејќи на неговиот
мал волумен, Stylish претставува најкомпактен дизајнерски
елемент монтиран на ѕидот кој притоа нуди највисоко ниво
на ефикасност, комфор, сигурност и паметно управување.

Започнете го
Вашето патување
Истражете ја галаксијата со нови функции:

•

Изберете една од 3 извонредни бои
страница 4

•

Уживајте во дизајнот за нов животен стил

•

•
•
•

страница 5

Технологијата се соединува со
дизајнот во создавањето на
премиум климатско решение
страница 6-7

Повеќе детали за Stylish и
користената технологија
страница 8-11

Паметно управувајте со Вашиот
клима уред
страница 12-13

Технички податоци на дофат
страница 14-15
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Бела

Сребрена

Темно дрво

Креирајте нови животни стилови
и пријатна атмосфера

Лесно се прилагодува во Вашиот личен простор.

Се фокусиравме кон

Како дел од ентериерот, во текот на целата година клима
уредот ја создава атмосферата во домаќинството. Штом
ќе започне летото, веднаш откако со онлајн управувачот
ќе ја вклучите функцијата за ладење, ќе забележите
извонредна сензација што моментално ќе Ве расположи.

создавање на попривлечен

Силуетата на Stylish може да се опише како линеарна
и како заоблена – може да се согледа различно, во
зависност од визуелниот агол на лицето. Неговиот
дизајн не е самостоен и оваа разноликост ја дополнува
целосната слика само кога уредот ќе се вметне во
рамките на индивидуално дизајнираниот простор на
клиентот.

креирањето на нови

изглед, но исто така,
ќе продолжиме и со

животни стилови што ќе
направат со нетрпение да
ги исчекувате моментите

Сега имате можност за избор помеѓу три различни бои
Концептуалните колорни панели беа изработени како
резултат на нашата студија за различните вредности
и искуства во кои луѓето уживаат во своите животни
простори: релаксирање, фокусирање и забава.
Овој избор овозможува поширок спектар на
комбинации на текстури-бои што ќе ги задоволи
различните животни стилови на луѓето.

Клима уред со најкомпактен дизајн
Во суштина, составот на рамките ја истакнуваат „леснотијата“
на неговата форма, притоа, создавајќи пријатен животен
простор. Чувството на „леснотија“ исто така се постигнува
со тенките димензии кои што го прават Stylish најкомпактен
дизајнерски модел на пазарот.

кога ќе го вклучите Вашиот
клима уред.

Бела

Сребрена

Темно дрво

ширина 798 mm
висина:
295 mm

Интелигентен
и ефикасен дизајн

189 mm
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Со цел да создадат
иновативен ѕиден елемент,
Даикин користиат сопствени
технологии за да обезбедат
најдобри перформанси и
сигурно работење

Технологијата се соединува со дизајнот во создавањето на

премиум климатско решение
Дали барате клима уред кој ги комбинира модерната уметност

Дизајнерот на Stylish

и современите технологии?

Револуционерните идеи на
јапонскиот дизајнер Naoki Sakai
(Наоки Сакаи), му донесоа огромна
моќ во областа на индустријата.
Тој стана познат по дизајнирањето
на автомобили за Nissan, SW-1
мотоциклот за Suzuki и Will
прототипот за Toyota

Stylish прави баланс помеѓу функционалноста и естетиката на
начин на кој што го доведува комфорот на едно повисоко ниво.

Вашите придобивки

Како го постигнуваме тоа

ʯʯ Совршена собна температура и распоредување на воздухот

ʯʯ Најсовремени сензори и технологии за проток на
воздух

ʯʯ Неверојатно тивко работење
ʯʯ Целосно редизајнирани капаци
ʯʯ A+++ енергетска ознака за ладење и греење речиси во
сите големини

ʯʯ Целосно редизајниран вентилатор

ʯʯ Свеж, чист воздух

ʯʯ 3 различни филтри за прочистување на воздухот

Кога го избирате Stylish,
Вие избирате победник

Освен во автомобилската
индустрија, тој исто така, помогнал
во развивањето на O-Product
на Olympus, фото апарат со кој
алуминиумската конструкција стана
светски стандард; мобилни телефони
за au од KDDI; и софи за Cassina.
Naoki Sakai споделува:
„Дизајнирањето е идеологија. Тоа
ќе ни помогне да го промениме
општеството. Мојата цел е да го
подобрам општеството со весел
дизајн.“

Stylish ја освои наградата за добар дизајн (Good Design
Award) за иновативниот изглед и функционалните
можности.

Повеќе детали за

Оваа награда ја признава способноста на Stylish
за постигнување на нови стандарди на комфор и
енергетска ефикасност.

користената технологија

Stylish, и
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Искусете го најголемиот комфор
Повеќе детали за Stylish, и користените технологии

Со над 90 години искуство во
климатизација и решенија за контрола
на климата, Даикин знаат како да го
комбинираат најдоброто од дизајнот и
технологијата за да Ви помогнат да ја
постигнете Вашата совршена клима.
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Coanda ефект
Со редизајнираните капаци, Stylish го користи таканаречениот „Coanda ефект“ кој овозможува
совршено распоредување на воздухот и температурата во целата просторија.

Како работи?
Stylish ја одредува шемата на
движење на воздухот врз основа
на тоа дали е потребно греење
или ладење. Кога Stylish е поставен
на опција греење, двата капаци
го насочуваат воздухот надолу
(вертикално движење на воздухот),
додека пак, кога е избрана опцијата
ладење, капаците го насочуваат
воздухот нагоре (таванско движење
на воздухот).
Со креирањето на две различни
шеми на движење на воздухот,
Stylish спречува сушење и
воспоставува постабилна и погодна
собна температура за лицата што се
наоѓаат во неа.

Coanda ефектот создава две различни шеми на движење на воздухот во зависност од тоа дали Stylish е поставен во опција за ладење или греење. Горните слики го прикажуваат Coanda ефектот кога клима
уредот е поставен на ладење (таванско движење на водухот), додека пак, на долните слики е прикажан Coanda ефектот кога клима уредот е поставен на греење (вертикално движење на воздухот).
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Стабилни собни температури Неверојатно тивко работење Најсвеж и најчист воздух
Stylish користи посебно дизајниран Grid Eye сензор кој што ги
детектира температурните разлики на различни површини како
на пр. на подот и ѕидовите, и ги користи овие информации за
интелигентно распоредување на температурата во просторијата.

Stylish користи целосно редизајниран вентилатор со цел да
го оптимизира протокот на воздухот да достигне повисока
енергетска ефикасност со најниски нивоа на звучност, со што
Вашиот дом ќе биде совршено место за одмор и релаксација

Grid eye сензорот ја мери површинската температура во
просторијата со тоа што просторијата ја разделува во
мрежа со 64 различни квадрати.

Звучната дисперзија и намалувањето на бучавата се
резултат од новиот дизајн на вентилаторот.

Преку користење на 3 различни системи за филтрирање
на воздухот, Stylish го обезбедува најквалитетниот
внатрешен воздух:

1

Titanium Apatite Deodorising филтер
фаќа честички од прашина во воздухот и
штетни органски хемиски супстанции и го
дезодоризира мирисот на пр. од тутун и
миленичиња.

НЕЧИСТ
ВОЗДУХ

ЧИСТ
ВОЗДУХ

2
По одредувањето на моменталната собна температура,
Grid Eye Sensor, пред да се префрли на шема за движење
на воздухот што го насочува топлиот или ладен воздух
кон површините каде што е потребно, еднакво го
распоредува воздухот низ просторијата.

За да постигнат поголема енергетска ефикасност,
Даикин дизајнираа нов вентилатор кој ефикасно
функционира и се вклопува во димензиите на Stylish
моделот. Вентилаторот и распоредувачот на топлина во
комбинација достигнуваат највисока енергетска моќност,
меѓутоа, работат на звучно ниво што е практично
нечујно за присутните во просторијата.

Silver Air Purifying
филтерот може да го
потисне поленот и
грините за 99% или
повеќе.

3
Flash Streamer ги
разложува вирусите,
бактериите,
мирисите и
алергените.
Забелешка: Flash Streamer
мора да биде активиран
рачно, преку далечинскиот
управувач.
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Секогаш на дофат,
каде и да сте

Онлајн Даикин управувач
Можете да управувате со Stylish и преку Вашиот смартфон. Единствено што
треба да направите е да се поврзете на Wi-Fi и да ја преземете апликацијата
Daikin Online Controller за да почнете со креирањето на Вашата совршена
клима.

Придобивки
ʯʯ Пристап до неколку функции за контрола на Вашата клима
ʯʯ Прилагодување на температурата, начин на работа, прочистување на
воздухот и вентилатори со интерактивен термостат
ʯʯ Креирајте различни распореди и начини на работа
ʯʯ Следење на потрошувачката на електрична енергија
ʯʯ Компатибилно со апликацијата „If This Then That (IFTTT)“
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Следење:
ʯʯ Статус на Вашиот клима уред
ʯʯ Преглед на графикони за потрошувачка на електрична енергија

Контрола:

ʯʯ На начинот на работа, прилагодување на температурата, брзина и
моќност на вентилаторот, насока на движење на воздухот и функција за
филтрирање (streamer)
ʯʯ Далечинско управување со Вашиот систем
ʯʯ Зонско управување: управување соо повеќе уреди во исто време

IFTTT е решение кое што ги поврзува компатибилните
производи и услуги од трети лица (паметни мерачи,
светилки, термостати), на начин на кој што ќе добиете
најголема функционалност на истите.
Во рамките на IFTTT, може да се направат следните две
подесувања:
ʯʯ DO: едноставно извршува одредена наредба (на пр..:
on/off (вклучи/исклучи)

Распоред:

ʯʯ Направете распоред на температурата и начинот на работа до 6 можни
функции дневно за 7 дена
ʯʯ Вклучете празничен начин на работа
ʯʯ Преглед на интуитивен начин на работа
ʯʯ Интегрирање на производи и услуги од трети лица преку IFTTT
ʯʯ Барање за ограничување на контролата/моќноста

Распоред

Следење

ʯʯ IFTTT значи „If This Then That“(Доколку Ова Тогаш
Тоа) и Ви овозможува да автоматизирате одредени
активности ( Then That (Тогаш Тоа)) доколку се појават
одредени „предизвикувачи“ на таа активност (If This
(Доколку Ова)

Пример

Апликација со интуитивен изглед (layout)
Контрола

IFTTT: сами креирајте го текот на работата

Идентификација

IF
доколку излезете од канцеларија

THEN
тогаш нека се вклучи ладење

Овде предизвикувачот е локацијата, која што се
одредува со смартфонот. Доколку си заминете од
некаде, на пример од Вашата канцеларја, тогаш
ладењето во Вашиот дом автоматски ќе се вклучи

Управувајате со начинот
на работа, температурата,
прочистувањето на воздухот,
брзината и насочувањето на
вентилаторот

Направете распоред
на зададената
температура, начин
на работа и брзина на
вентилаторот

Следете ја
потрошувачката на
електрична енергија,
поставете празничен
распоред

Идентификувајте
ги просториите во
вашиот дом

IF
доколку на уредот се
појави ознаката „error"

THEN
тогаш нека се испрати смс
порака (до инсталатерот/
крајниот корисник)
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Достапен во
3 бои: бела,
сребрена и
темно дрво

Функционална и стилска
за секој простор
Стилски предности:
ʯʯ Компактен и функционален дизајн соодветен за сите ентериери
ʯʯ 3 елегантни бои: бела, сребрена и темно дрво
ʯʯ До A+++ енергетска ознака за греење и ладење
ʯʯ Титаниум апатит + филтри за прочистување на воздухот од
сребрен алерген
ʯʯ Flash Streamer технологија за свеж, здрав воздух
ʯʯ Редизајнираниот вентилатор овозможува речиси нечујна работа
ʯʯ Grid Eye сензорот и Coanda протокот на воздух овозможуваат
совршено распоредување на температурата и воздухот во
просторијата
ʯʯ Вграден Wi-Fi адаптер за лесно управување со смартфон
ʯʯ Работи во пар и со повеќе апликации
ʯʯ Широк спектар на капацитети од 1,5 до 5,0 kW

Бела: FTXA-AW

Сребрена: FTXA-AS

With Wi-

C o n t r ol
Fi

Grid Eye
сензор

Темно дрво: FTXA-AT
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Совршен проток Неверојатно
Flash
на воздух
тивко работење Streamer

2 филтри
за воздух

Користење во Управање
пар и со повеќе преку Wi-Fi
апликации

Технички податоци

Податоци за ефикасност
Капацитет на ладење Ном.
Капацитет на греење Ном.
Влезна моќност Греење
Сезонска
Ладење
ефикасност
(согласно
EN14825)
Греење
(Просек на
климатизирање)

FTXA + RXA
kW
kW
Ном.
kW
Енергетско ефикасна класа
Pдизајн
kW
SEER
Годишна потрошувачка на ел. енергија kWh
Енергетско ефикасна класа
Pдизајн
kW
SCOP/A
Годишна потрошувачка на ел. енергија kWh

Внатрешен дел
Димензии
Воздушен филтер
Ниво на звучна
моќност

FTXA
Висина x Ширина x Длабочина
mm

Уред
Тип
Ладење
Греење

Висок/Низок/Тивко работење
Висок/Низок/Тивко работење

Максимални засилувачи за осигурувачи (MFA)

20AW/AS/AT + 20A
2,0
2,5
0,50

Со опција за
поврзување само со
повеќе надворешни
единици

2,00
8,75
80

25AW/AS/AT + 25A
2,5
2,8
0,56
A+++
2,50
8,74
100
A+++
2,45
5,15
666

2,40
652
20AW/AS/AT

CTXA15AW/AS/AT

A

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

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

3,40
8,73
136

4,20
7,50
196

2,50

3,80

20A

50AW/AS/AT + 50A
5
5,8
1,45
A++
5,00
7,33
239
A++
4,00
4,60

679

25AW/AS/AT
35AW/AS/AT
295x798x189
Се отстранува / се пере/ заштита од мувла
40/25/19
41/25/19
40/25/19
41/25/19

39/25/19
39/25/19

Надворешен дел
RXA
Висина x Ширина x Длабочина
mm
Димензии
Уред
Ниво на звучна
Ладење
Висок
dBA
моќност
Min.~Max.
°CDB
Спектар на работа Ладење
Амбиент
Min.~Max.
°CWB
Греење
Амбиент
Ладилник
Тип/Полнење/GWP
kg/TCO2Eq
Должина на
Должина на
OU - IU
Max.
m
цевката
цевката
Разлика на нивоа IU - OU
Max.
m
Тековно - 50Hz

CTXA15AW/AS/AT

25A
550x765x285

35A

46

49

1.156

1.217

42AW/AS/AT

50AW/AS/AT

45/29/21
45/29/21

46/31/24
46/31/24

42A

50A
735x825x300
48

-10 ~ 46
-15 ~ 18

Со опција за
поврзување само со
повеќе надворешни
единици

R-32/0,76/0,51/675
20

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

15
10

20
13

16

EER/COP согласно
Eurovent 2012, само за
надвор од ЕУ.
MFA се користи при
избор на електричен
прекинувач / осигурувач
и/или контактор / CN
склопка во електричната
разводна табла
Содржи флуорирани
стакленички гасови.
Фактичкото полнење на
ладилникот зависи од
конечната конструкција
на уредот, деталите
може да се прочитаат на
декларацијата на уредот.
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com
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