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Maks

Høyde: 295 mm | Bredde: 798 mm
Dybde: 189 mm

6.9kW

Derfor skal du velge
Stylish

STYLISH

- design som knuser kulda

▶ Stylish 30 gir hele 5.2kW varme ved -5°C
og utrolige 4.7kW ved -15°C ute

Daikin Stylish kombinerer utmerket
design og teknologi for å levere en total
klimaløsning for ethvert interiør. Med bare

▶ Unik luftrenserteknologi med Daikin Flash
Streamer

189 mm er Stylish en av de tynneste

▶ Ekstremt lavt lydnivå (fra 19 dBA)

innedelene på markedet i design-

▶ Peisfunksjon - viften går selv ved oppnådd

segmentet. Stylish bruker innovative

temperatur for å spre varme fra peis eller

funksjoner for å oppnå det beste innen

andre varmekilder

komfort, energieffektivitet, pålitelighet
og kontroll.

▶ Spesielt utviklet for det norske klimaet,
fabrikktestet ned til -25°C ute

▶ Høy SCOP på opptil 5.1
▶ Høyeste energimerking A+++
INNEDEL

FTXTA30

Kjølekapasitet

Min./nom./maks.

kW

0.7/3.0/4.5

Varmekapasitet

Min./nom./maks.

kW

0.8/3.2/6.9
20/25/32/43

5.12

Årsvarmefaktor SCOP
Lydtrykk

Kjøling

S/L/M/H

dBA

Oppvarming

S/L/M/H

dBA

19/24/31/41

Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C

kW

5.2 / 4.8 / 4.7 / 4.3 / 3.7

Effektforbruk

Nom.

kW

-

Dimensjoner

(Høyde x bredde x dybde)

mm

551x763x312

Lydtrykk

Kjøling

Nom.

dBA

48

Oppvarming

Nom.

dBA

49

A

16

UTEDEL

Anbefalt sikring

RXTA30N
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COANDA-EFFEKTEN
Coanda-effekten skaper to forskjellige
luftmengdemønstre avhengig av om Stylish
er i kjøle- eller varmemodus. Figuren øverst
viser Coanda-effekten i kjølemodus
(takluftstrøm), mens de nederste bildene
viser Coanda-effekten i varmemodus
(vertikal luftstrøm).

NOx

Formaldehyd

FLASH STREAMER

Midd

Daikin Flash Streamer er en unik luftrenser

Pollen

Matos

som ved å bestråle luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, brytes
blant annet allergener, pollen, virus og lukt ned

Virus

og uskadeliggjøres.
Husdyr

Støvpartikler

NORDISK MODELL
Daikin Stylish er spesielt utviklet for det
norske klimaet, fabrikktestet ned til
-25°C ute.
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STABIL TEMPERATUR
Stylish bruker en intelligent termisk sensor for
å oppdage overflatetemperaturen i et rom for
å skape et mer behagelig klima. Sensoren gjør
at luftstrømmen ledes til området som
trenger det. Sensoren måler på 64 ulike
punkter.

PEISFUNKSJON
Peisfunksjon sørger for at viften går selv
ved oppnådd temperatur for å spre varme
fra peis eller andre varmekilder

STILLE DRIFT
For å oppnå høyere energieffektivitet har
Daikin designet en ny vifte som kjører
effektivt innenfor Stylish sine kompakte
dimensjoner. Sammen oppnår viften og
varmeveksleren topp energiytelse, samtidig
som den har et lydnivå som er praktisk talt
uhørlig for beboeren.
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SMARTHUS
Daikin varmepumper kan leveres for smarthus
styring. Systemet snakker mot IFTTT og KNX.
Testede systemer: Somfy, Delta Dore,
Fifthplay.

WIFI
Innebygget wifistyring gir deg muligheten til å
styre din varmepumpe med smarttelefon, iPad
eller laptop via internett.

WiFi

DESIGNVINNER
Daikin Stylish har mottatt en rekke priser
for sitt design.
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DAIKIN – OPTIMISED HEATING 4
Med målsettingen om å knuse vinterkulda, ble
utvikling og testing av Optimised Heating 4

▶ Opprettholder overlegen og stabil
varmekapasitet gjennom hele

gjennomført i Sverige. Den unike 3-lags

vinterkulda

fritthengende coilen sikrer høy effektivitet og

▶ Mer kompakt utedel gir mindre

mye raskere avriming.

dimensjoner og vekt

Utedelens utforming sikrer at is ikke bygger

▶ Ny redesignet bunnpanne og 3-lags

seg opp, og man unngår unødvendig vibrasjon

fritthengende coil gir mye raskere

og støy fra utedelen. Energikrevende varme-

avriming og høyere effekt

kabel i utedelen er derfor ikke nødvendig i

▶ Daikins egenutviklede og patenterte

Daikin sine varmepumper.

kompressor gir mindre vibrasjon og

Optimised Heating 4 benytter R-32 som er et
mer miljøvennlig kuldemedie.

lavere lyd.

▶ Spesielt utviklet for det nordiske
klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute

Fabrikktestet
til -25°C
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daikin.no

Daikin Norway
Østensjøveien 39/41,
0667 Oslo
post@daikin.no
www.daikin.no

Produktspesifikasjonene i denne katalogen er gyldige fra 16.09.19 (bortsett fra trykkfeil) Produktet og spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel da Daikin forbedrer sine produkter kontinuerlig.
Mindre eller større endringer av katalogen er forbudt uten tillatelse av Daikin Norway. Hverken Daikin Airconditioning Norway AS eller autorisert forhandler har ansvar for trykkfeil i katalogen.

