STYLISH H

S
U
U
UUT

MPPU
U
P
Ö
P
M
ILMALÄH H 2022
STYLIS

N
G
I
DES

YDEN
Y
M
L
Y
AA K
VOITT

- 02 -

ä
Lämpö

C
°
0
-3
ssa
e
s
a
k
ak
p

Max

Korkeus: 295 mm | Leveys: 798 mm
Syvyys: 189 mm

6.9kW

joka voittaa kylmyyden
Uusi Daikin Stylish H yhdistää tyyliikkään muotoilun
huippuluokan teknologiaan. Vain 189 mm paksuinen
Stylish on luokassaan markkinoiden ohuimpia
ilmalämpöpumppuja. Innovatiivinen Stylish H on
mukava, energiatehokas, luotettava ja helposti
hallittava. Nyt mös mustana!
Rekisteröi laitteesi ja saat lisätakuun
Saat 6 kuukauden jatkotakuun veloituksetta, kun
rekisteröit laitteesi ilmaisessa Stand By Me
-palvelussa. Näin takuutiedot sekä koko laitehistoria
huolto- ja korjaustietoineen on koko ajan tallessa ja
sekä asentajan että omistajan käytössä. Stand By Me
myös muistuttaa sekä sinua että huoltoliikettä
laitteen tulevasta huollontarpeesta.
1. Pyydä rekisteröintikoodi asentajaltasi
2. Syötä koodi täällä: standbyme.daikin.fi
3. Lisää yhteystietosi ja salasanasi

▶ Stylish 30 lämmitysteho on 5,2 kW

-5 °C ulko-lämpötilassa ja mahtava
4,7 kW -15 °C pakkasella

▶ Ainutlaatuinen Flash Streamer -ilmanpuhdistus

▶ Äärimmäisen hiljainen (vain 19 dBA)
▶ Älykäs takkatoiminto: kun tulisija
lämmittää ei sähköä tuhlata, mutta
puhallin jakaa lämpöä tasaisemmin

▶ Kehitetty pohjoisen olosuhteisiin:
lämpöä -30 °C pakkasessa

▶ Erinomainen vuosittainen hyötysuhde:
SCOP jopa 5,1

▶ Paras energialuokitus: A+++

SISÄYKSIKKÖ

FTXTA30 BW / BB **

Jäähdytys

Min./nim./maks.

kW

0,7/3,0/4,5

Lämmitys

Min./nim./maks.

kW

0,8/3,2/6,9
20/25/32/43

5,12

Lämmityskauden lämpökerroin SCOP
Jäähdytys

H/P/K/S*

dBA

Lämmitys

H/P/K/S*

dBA

19/24/31/41

Lämmitysteho -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C

kW

5,2 / 4,8 / 4,7 / 4,3 / 3,7

Teho

Nim.

kW

0,66

Mitat

(Korkeus x leveys x syvyys)

mm

551x763x312

Äänenpaine

Jäähdytys

Nim.

dBA

48

Lämmitys

Nim.

dBA

49

A

16

ULKOYKSIKKÖ

RXTA30 B

Suositeltu sulakekoko

EUROOPASSA VALMISTETTU

Miksi valita
Stylish

TYYLIÄ

Äänenpaine

POHJOISEEN SUUNNITELTU

* = Hiljainen asetus / Pieni puhaltimen nopeus / Keskisuuri nopeus / Suuri nopeus ** BW valkoinen sisäyksikkö, BB musta sisäyksikkö
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COANDA-ILMIÖ
Stylish hyödyntää Coanda-ilmiötä ja ohjaa
ilmavirtaa eri tavoin riippuen siitä, tarvitaanko
lämmitystä vai jäähdytystä. Jäähdytettäessä
Stylish ohjaa ilmavirtauksen katon suuntaisesti,
lämmitettäessä taas seinää pitkin alas ja edelleen lattiaa pitkin. Tuloksena on mahdollisimman
tasainen lämpötila koko huoneessa.

NOx

Fomaldehydi

FLASH STREAMER

Epäpuhtaudet

Daikin Flash Streamer on ainutlaatuinen

Siitepöly

Pöly

ilmanpuhdistin, joka puhdistaa sisäilmaa ja
poistaa siitä mm. pölyä, allergeeneja, epäpuhtauksia, siitepölyä ja hajuja. Kaikki tämä

Hajut

tapahtuu vaivattomasti samalla kun huoneEläinpöly

ilmaa lämmitetään tai jäähdytetään.

Pienhiukkaset

KYLMÄÄN ILMASTOON
Pohjoismaihin on asennettu jo yli 200 000
Daikin-lämpöpumppua! Myös Stylish on

-30°

kehitetty erityisesti Pohjoismaiden kylmää
ilmastoa varten. Se merkitsee lämpöä jopa
-30 °C pakkasessa!
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VAKAA LÄMPÖTILA
Stylishin älykäs lämpötila-anturi tarkkailee
jatkuvasti huoneen pintalämpötiloja. 64 eri
pisteen lämpötilatietojen avulla ilmavirta
ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.
Tämän ansiosta sisäilmasto on aina mahdollisimman mukava.

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO
Älykäs takkatoiminto jakaa tulisijan lämpöä ja
säätää puhallinta automaattisesti sisä- ja ulkolämpötilojen eron perusteella, kun käyttäjän
asettama lämpötila on saavutettu – tämä säästää sähköä ja rahaa. Kun tulisijan lämpö hiipuu,
lämmitys käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Näin saat takan tai muun tulisijan käytöstä
suurimman mahdollisen hyödyn.

ERITTÄIN HILJAINEN
Daikin on suunnitellut aivan uudenlaisen,
hiljaisen ja silti tehokkaan puhaltimen erityisesti Stylishin kompaktia ja solakkaa sisäyksikköä varten. Uuden puhaltimen ja tehokkaan
lämmönvaihtimen ansiosta Stylish on huipputehokas, mutta lähes äänetön.
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OSA ÄLYKOTIA
Daikin Stylish on osa kodin älykästä hallintajärjestelmää. Daikin soveltuu siten useiden eri
kotiautomaatiojärjestelmien kumppaniksi.

WIFI
Sisäänrakennetun Wi-Fi-ohjauksen avulla
voit hallita lämmitystä ja jäähdytystä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella internetin
kautta mistä ja milloin tahansa. Lataa ilmainen
Daikin Residential Controller -sovellus Applen
tai Googlen sovelluskaupasta.

Residential Controller

WiFi

PALKITTUA TYYLIÄ
Daikin Stylish sopii nimensä mukaisesti
huomaamattomaksi ja tyylikkääksi osaksi
kotiasi. Stylish on palkittu lukuisissa
kansainvälisissä designkilpailuissa.
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DAIKIN – OPTIMISED HEATING 4
Daikin Optimised Heating 4 -tuotesarja on

▶ Erinomainen ja vakaa lämmöntuotto

kehitetty ja testattu Pohjoismaissa, jotta
pystyisimme varmasti lyömään talven kylmyyden. Hyvä esimerkki kehittämistämme ratkai-

läpi talven

▶ Kompakti ulkoyksikkö on kevyt ja
tarvitsee vain vähän tilaa

suista on ulkoyksikön vapaasti riippuva kolmi-

▶ Uusi avoin pohjakehys päästää sula-

kerroksinen lämmönvaihdin. Sen hyötysuhde
on erinomainen, jään muodostus vähäistä eikä
sulatukseen tarvita erillistä sähkölämmitystä.

misveden suoraan maahan ja vähentää
siten jään muodostusta.

▶ Daikinin patentoitu kompressori käy

Kaiken tämän ansiosta myös melu ja värinä

vakaasti ja vähentää melua.

vähenevät.
Optimised Heating 4 -tuoteperheessä käytämme aina ympäristöystävällistä ja tehokkaasti

▶ Erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon
kehitetty: takaamme suorituskyvyn

lämpöä siirtävää R-32 kylmäainetta.

-25 ° C lämpötilassa

POHJOISEEN SUUNNITELTU
EUROOPASSA VALMISTETTU
Testettu
tehtaalla
-25 °C
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UUSI DAIKIN STYLISH H 2022
– NYT VAIHTOEHTONA MUSTA SISÄYKSIKKÖ

daikin.fi
POHJOISEEN SUUNNITELTU
EUROOPASSA VALMISTETTU

Daikin Finland

Daikin Suomi

Daikin Finland
www.daikin.fi
info@daikin.fi
Äyritie 16
01510 Vantaa
daikin_finland

Tuotetiedot on tarkastettu 11–2021. Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan.
Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Suomen Palloliiton
virallinen yhteistyökumppani

