elegant la exterior, inteligent în interior

Capacitate:
9.000 - 18.000 BTU/h

Capacitate:
7.000 - 18.000 BTU/h

Capacitate:
7.000 - 18.000 BTU/h

Eficienţă energetică
A+++
până la:

Eficienţă energetică
A+++
până la:

Eficienţă energetică
A+++
până la:

Control WI-FI:
opţional

Control WI-FI:
inclus în pachet

Control WI-FI:
inclus în pachet

Culori unităţi interioare:
alb

Culori unităţi interioare:
alb, argintiu, negru

Culori unităţi interioare:
alb, argintiu

de la

de la

4.495
lei/set
(TVA inclus)

de la

4.364
lei/set
(TVA inclus)

Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h

Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h

Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h

Eficienţă energetică
A+++
până la:

Eficienţă energetică
până la:

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI:
opţional

Control WI-FI:
opţional

Control WI-FI:
opţional

Culori unităţi interioare:
alb

Culori unităţi interioare:
alb

Culori unităţi interioare:
alb

de la
2

9.376
lei/set
(TVA inclus)

3.668
lei/set
(TVA inclus)

de la

2.977
lei/set
(TVA inclus)

de la

2.253
lei/set
(TVA inclus)

Întotdeauna
cu un pas înainte
Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci
de ani sisteme de aer condiționat de înaltă
calitate, ce oferă o combinație optimă între
confortul răcirii și încălzirii.
Soluţiile Daikin au un design atractiv, sunt
silenţioase şi eficiente din punct de vedere
energetic. Avem întotdeauna soluţia
perfectă, fie că este vorba de o cameră sau
de mai multe.
Alegerea sistemului perfect depinde în cea
mai mare parte de speciﬁcul ﬁecărui proiect.
Fiecare locuinţă este unică. În plus, este
mediul în care ne petrecem timpul în ﬁecare
zi. Indiferent dacă este vorba de construcţii
noi sau de renovări, de spaţii mari sau mici,
sistemele Daikin se adaptează în mod eﬁcient
la orice conﬁguraţie.
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Caracteristici
Eficiență energetică până la

A+++

Temperatură stabilă
a camerei
Stylish utilizează un senzor Grid
Eye special proiectat, care măsoară
diferențele de temperatură de la
nivelul suprafețelor din încăpere
precum podeaua și pereții, și
utilizează aceste informații pentru
a distribui în mod inteligent
temperatura în mod uniform în
încăpere.
Senzorul Grid Eye măsoară
temperatura suprafeţei camerei,
împărţind-o în 64 de pătrate distincte.

Extraordinar de
silențios
Stylish utilizează un ventilator nou
conceput care optimizează jetul de
aer, pentru o eficienţă energetică
ridicată la niveluri scăzute ale
zgomotului, făcând astfel din locuința
ta un loc perfect pentru odihnă și
relaxare.

Aer proaspăt şi curat
Stylish oferă cea mai bună calitate a
aerului interior, cu ajutorul a 3 filtre
diferite de purificare a aerului:
1

Noul design al ventilatorului asigură
dispersia sunetului și reducerea
zgomotului.

Filtrul deodorizant cu apatit
de titan reține particulele
de praf din aer și substanțele
organice dăunătoare și
elimină mirosurile neplăcute,
de exemplu de tutun sau de
animale de casă.

AER
CURAT

AER
MURDAR

După măsurarea temperaturii
curente din încăpere, senzorul Grid
Eye distribuie aerul în mod uniform
în încăpere înainte de trecerea la
un model de curgere a aerului care
direcționează aerul cald sau rece către
zonele în care este nevoie.
4

Pentru a atinge o eficienţă energetică
ridicată, Daikin a proiectat un
ventilator nou, care funcționează
eficient în cadrul dimensiunilor
compacte ale unităţii Stylish.
Împreună, ventilatorul și schimbătorul
de căldură ating performanţa
energetică superioară, având însă
un nivel de zgomot insesizabil de
persoanele prezente în încăpere.

2

Filtrul purificator
cu argint
poate elimina
particulele de
polen și acarienii
în proporție de
99% sau mai
mult.

3

Flash Streamer

distruge virușii,
bacteriile,
mirosurile
neplăcute și
alergenii.

Observație: Filtrul
Flash Streamer trebuie
activat manual
prin intermediul
telecomenzii

Informaţii
tehnice

Unitate interioară
Capacităţi disponibile
Nivel de presiune Răcire

FTXA
BTU/h
Funcţionare silenţioasă/mică/medie/mare
dBA

15 AS/AW/AT
7.000
19/25/32/39

Date privind eficienţa
Capacitate de răcire
Capacitate de încălzire
Putere absorbită
Răcire
Încălzire
Eficienţă sezonieră Răcire
(conform EN14825)
Încălzire (climat
mediu)

Nominală
Nominală
Nominală
Nominală
Clasă energetică
SEER
Clasă energetică
SCOP/A

FTXA+RXA
kW
kW
kW
kW

15AS/AW/AT

Unitate exterioară
Domeniu de
Răcire
funcţionare
Încălzire

Ambiant
Ambiant

Agent frigorific

Tip/Masă/GWP

Prețuri (TVA inclus)

Min.~Max.
Min.~Max.

20AS/AW/AT
9.000
19/25/32/39

20AS/AW/AT+20A 25AS/AW/AT+25A
2,00
2,50
2,50
2,80
0,43
0,56
Poate fi
conectat
0,50
0,56
doar la unităţi
A+++
exterioare multi
8,75
8,74
A+++
5,15
5,15

RXA
°CDB
°CWB

20A

Poate fi
conectat
doar la unităţi
Masă: kg / TCO₂eq exterioare multi
FTXA + RXA

25AS/AW/AT
12.000
19/25/33/40

25A

35AS/AW/AT
18.000
19/25/33/41

42AS/AW/AT
20.000
21/29/37/45

50AS/AW/AT
24.000
24/31/39/46

35AS/AW/AT+35A 42AS/AW/AT+42A 50AS/AW/AT+50A
3,40
4,20
5,00
4,00
5,40
5,80
0,78
1,05
1,36
0,99
1,31
1,45
A++
8,73
7,50
7,33
A++
5,15
4,60
4,60
35A
-10~46
-15~18

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

42A

50A

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

CTXA15

20 + 20A

25 + 25A

35 + 35A

42 + 42A

Preț set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) cu FTXA-AW

Lei

-

4.495,-

5.153,-

6.023,-

7.090,-

50 + 50A
7.877,-

Preț set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) cu FTXA-AS

Lei

-

4.570,-

5.253,-

6.140,-

7.229,-

8.023,-

Preț set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă)cu FTXA-AT

Lei

-

4.728,-

5.462,-

6.388,-

7.522,-

8.331,-

Preţ unitate interioară (C/FTXA-AW)

Lei

1.427,-

1.502,-

1.999,-

2.351,-

2.779,-

2.925,-

Preţ unitate interioară (C/FTXA-AS)

Lei

1.498,-

1.577,-

2.099,-

2.469,-

2.918,-

3.071,-

Preţ unitate interioară (C/FTXA-AT)

Lei

1.647,-

1.735,-

2.309,-

2.717,-

3.211,-

3.380,-

Preţ unitate exterioară

Lei

-

2.993,-

3.154,-

3.671,-

4.311,-

4.952,-

5

Control Wi-Fi
de oriunde te afli

Eşti departe de casă? Datorită aplicației Daikin Online
Controller, acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează
temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau
modul de funcționare direct de pe smartphone, oricând și
de oriunde. (accesoriul este inclus în pachet)

With Wi-

C o n t r ol
Fi

Una sau mai multe camere?
Alegerea îţi aparține.

Prin alegerea unei unități exterioare multisplit, poţi conecta până la
cinci unități interioare. Toate unitățile interioare pot fi controlate în
mod individual și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere
sau în același timp.
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Alege
DAIKIN Home Comfort Expert!

ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe
încredere, respect, credibilitate calitate şi pasiune.
Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare,
venind în întâmpinarea clienţilor rezidenţiali, cu produse de înaltă calitate şi servicii de încredere.
Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îţi pot oferi
servicii şi asistenţă personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în
showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.
Intră pe site-ul nostru şi contactează un partener un Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro
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