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Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха,
изключително ниско въздействие върху околната среда и
много ниска консумация на енергия.

Стенно тяло

Ururu Sarara 

 ʯ Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, 
овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.

 ʯ Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа 
и намалява консумацията на енергия с 25%.

 ʯ Три-зоновият интелигентен сензор за присъствие насочва въздушния 
поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения.

 ʯ 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори 
най-далечните ъгли на стаята.

Енергийна ефективност

A+++

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N
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Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(option)(охлаждане)

Цени FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 4.759,- 5.236,- 5.564,-
Цена на вътрешното тяло лв. 1.652,- 1.778,- 1.948,-
Цена на външното тяло лв. 3.107,- 3.458,- 3.616,-

Ефективност FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,41 0,66 1,10

Отопление Ном. kW 0,62 1,00 1,41
Сезонна
ефективност
(съгласно
EN14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годишен разход на електроенергия kWh 92 136 203

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Годишен разход на електроенергия kWh 831 1.100 1.427

Технически данни - Вътрешно тяло FTXZ 25N 35N 50N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 295x798x372
Въздушен филтър Тип Самопочистващ се филтър
Ниво на звуково
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Технически данни - Външно тяло RXZ 25N 35N 50N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 693x795x300
Ниво на звуково
налягане

Охлаждане Високо dBA 46 48 49
Отопление Високо dBA 46 48 50

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~43
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18

Хладилен агент Тип/Зареждане/kg TCO₂Eq/GWP R-32/1,34/0,9/675
Тръбни
съединения

Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m 10
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m 8

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA)* A 16

*Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).  

За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.
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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.

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

Постоянна стайна температура 
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.
Интелигентният термален сензор измерва повърхностната температура 
на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.

След като се определи текущата стайна температура,
интелигентният 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.

Най-свежия, чист въздух
Stylish осигурява възможно най-доброто качество
на въздуха в помещенията, използвайки 3 различни
системи за филтриране:

1

2 3

Филтърът за обезмирисяване от титаниев апатит улавя въздушни прахови частици 

и вредни органични химични вещества и премахва миризмите на напр. от тютюн 

и домашни животни.

Flash Streamer разгражда 

вируси, бактерии, миризми 

и алергени.

Сребърният пречистващ 

филтър потиска полените и 

акарите на 99% или повече.

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

МРЪСЕН  
ВЪЗДУХ

Забележка: Flash Streamer трябва да се активира 
ръчно от дистанционното управление


