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Korzystny design 
 › Trzy wersje kolorystyczne (bia%a, srebrna, czarne drewno) 
 › Op!ywowy kszta!t zapewniaj&cy dyskretny wygl&d i oszcz'dno() przestrzeni
 › Niewielkie wymiary sprawiaj&ce, *e jest to najbardziej kompaktowe urz&dzenie na rynku
 › Minimalistyczny panel dost'pny w trzech kolorach pasuj&cy do ka*dego wn'trza
 › Zdobywca nagród: Good Design Award i iF award za innowacyjny wygl&d i funkcjonalno()

Efekt Coandy 
Dost'pny ju* w urz&dzeniu Ururu Sarara, Efekt Coandy optymalizuje przep%yw powietrza dla lepszego klimatu. Dzi'ki zastosowaniu specjalnie 
zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumie+ powietrza pozwala na lepszy rozk%ad temperatury w ca%ym pomieszczeniu

Efekt Coandy tworzy dwa ró*ne schematy przep%ywu po-
wietrza w zale*no(ci od trybu – ch%odzenie lub grzanie. 
Górny obrazek wskazuje efekt ch%odzenia (stumie+ po-
wietrza w sufi cie), dolna ilustracja pokazuje efekt Coandy 
w trybie ogrzewania (pionowy przep%yw powietrza).

Jak to dzia!a 
Stylish okre(la wzór przep%ywu powietrza w zale*no(ci od tego, czy pomieszczenie wymaga 
ogrzewania, czy ch%odzenia. Gdy urz&dzenie znajduje si' w trybie ogrzewania, dwie klapy kieruj&
powietrze w dó% (pionowy przep%yw powietrza), podczas gdy w trybie ch%odzenia klapy 
przesuwaj& powietrze w gór' (strumie+ powietrza skierowany do sufi tu).

Tworz&c dwa ró*ne wzory przep%ywu powietrza, Stylish zapobiega przeci&gom i zapewnia 
bardziej stabiln& i komfortow& temperatur' w pomieszczeniu.

Rozproszenie d,wi'ku i redukcja 
ha%asu s& wynikiem nowego projektu 
wentylatora. 

Cichy sposób dzia%ania 
Stylish wykorzystuje nowo zaprojektowany wentylator, aby zoptymalizowa) przep%yw powietrza, 
zapewniaj&c wy*sz& wydajno() energetyczn& przy niskim poziomie ha%asu. 
 
Aby osi&gn&) wy*sz& wydajno() energetyczn&, Daikin zaprojektowa% wentylator, który dzia%a efektywnie 
przy kompaktowych rozmiarach jednostki. Wentylator i wymiennik ciep%a osi&gaj& najwy*sz& wydajno() 
energetyczn&, ale pracuj& na poziomie d,wi'ku, który jest praktycznie nies%yszalny.

Daikin Online Controller
zintegrowany z sieci& WLAN
Mo*esz zarz&dza) urz&dzeniem Stylish za pomoc& smartfona. Po prostu po%&cz si' z Wi-Fi i pobierz 
aplikacj' Daikin Online Controller, aby rozpocz&) tworzenie idealnego klimatu. 

Twoje zyski 
 › Uzyskaj dost'p do kilku funkcji, aby kontrolowa) swój klimat 
 › Zarz&dzaj temperatur&, trybem pracy, oczyszczaniem powietrza
 › Twórz ró*ne harmonogramy i tryby dzia%ania
 › Monitoruj zu*ycie energii
 › Kompatybilny z aplikacj& If This Then That (IFTTT)

Sta%a temperatura pomieszcze+
Stylish wykorzystuje czujnik matrycowy do wykrycia powierzchniowej temperatury powietrza 
dla jeszcze lepszego klimatu.

Po okre(leniu aktualnej temperatury w pomieszczeniu, czujnik matrycowy rozprowadza 
powietrze równomierne w ca%ym obszarze, zanim prze%&czy si' na tryb przep%ywu powietrza 
ciep%ego lub zimnego, w zale*no(ci od zapotrzebowania. 

Czujnik matrycowy 
mierzy powierzch-
niow& temperatur' 
pomieszczenia przez 
podzielenie obszaru 
na siatk' z "- polami.

Stylish gdzie technologia spotyka kreatywno()

ARGUE CARDS

Bia%y FTXA-AW Srebrny FTXA-BS Czarny FTXA-BB Czarne drewno FTXA-BT

NOWY KOLOR " CZARNY MAT
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Jednostka na#cienna
Gdzie technologia spotyka kreatywno() 

 / Kompaktowa i funkcjonalna konstrukcja odpowiednia do wszystkich
wn'trz.

 / Efekt Coandy optymalizuje przep%yw powietrza dla lepszego 
klimatu. Dzi'ki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych 
kierownic, bardziej skupiony strumie+ powietrza pozwala na lepszy 
rozk%ad temperatury w ca%ym pomieszczeniu

 / Czujnik matrycowy po okre(leniu aktualnej temperatury 
w pomieszczeniu, rozprowadza powietrze równomiernie w ca%ym 
obszarze, zanim prze%&czy si' na tryb przep%ywu powietrza ciep%ego 
lub zimnego, w zale*no(ci od zapotrzebowania. 

 / Technologia Flash Streamer zapewnia czyste i (wie*e powietrze
 / Urz&dzenie ciche jak szept
 / Mo*esz zarz&dza) urz&dzeniem poprzez sie) Wi-fi  lub internet, 
za pomoc& aplikacji Daikin Online Controller 

 / Produkty na czynnik R-0#, zmniejszaj& wp%yw na (rodowisko 
o "1% w porównaniu do urz&dze+ na czynnik R--!$A, s& bardziej 
efektywne energetycznie. 

 / Warto() efektywno(ci sezonowej dla grzania i ch%odzenia A+++

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B 

ARC-""A21 integrated in PCBRXA#$-02A

FTXA-AW FTXA-BS

FTXA-BBFTXA-BT

Modbus 
KNX

DIII-Net

Dane dotycz!ce efektywno"ci FTXA + RXA
CTXA#$

AW/BS/BT/BB
20AW/BS/BT/BB 

+ 20A
25AW/BS/BT/BB 

+ 25A
35AW/BS/BT/BB 

+ 35A
42AW/BS/BT/BB 

+ 42B
50AW/BS/BT/BB 

+ 50B
Wydajno"# ch!odnicza Min./Nom./Maks. kW

Mo$liwo"# 
po!%czenia tylko 

z&jednostkami 
zewn'trznymi 

multi

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Wydajno"# grzewcza Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Pobór mocy Ch!odzenie Min./Nom./Maks. kW 0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 –/1,05/– –/1,36/–

Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 –/1,31/– –/1,45/–
Ch!odzenie 
pomieszcze(

Klasa efektywno"ci energetycznej
Wydajno"# Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Roczne zu$ycie energii kWh/a 80 101 137 196 239

Ogrzewanie 
pomieszcze( 
(klimat umiarkowany)

Klasa efektywno"ci energetycznej
Wydajno"# Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Roczne zu$ycie energii kWh/a 653 666 680 1.150 1.217

Efektywno"# nomi-
nalna

EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00
Dyrektywa dot. etykietowania Ch!odzenie/Ogrzewanie A/A

Jednostka wewn%trzna FTXA CTXA15
AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB 25AW/BS/BT/BB 35AW/BS/BT/BB 42AW/BS/BT/BB 50AW/BS/BT/BB

Wymiary Jednostka Wys. ) Szer. ) G!'b. mm 295 ) 798 ) 189
Ci'$ar Jednostka kg 12
Filtr powietrza Typ Wyjmowalny/nadaje si' do mycia
Wentylator Nat'$enie 

przep!. pow.
Ch!odzenie Cicha praca/Nis./

*red./Wys.
m+/min ,,-/-,.//,0/..,1 4,6/6,1/8/11,0 4,6/6,1/9/11,5 4,6/6,1/9/11,9 4,6/7,2/10/13,1 5,2/7,6/10/13,5

Ogrzewanie Cicha praca/Nis./
*red./Wys.

m+/min 4,5/6,4/8,7/10,9 4,5/6,4/9,0/11,1 4,5/6,4/9,0/11,5 5,2/7,7/10,5/14,6 5,7/8,2/11,1/15,1

Poziom mocy akustycznej Ch!odzenie dBA 57 60
Poziom ci"nienia 
akustycznego

Ch!odzenie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46 24/33/46

Systemy sterowania Sterownik bezprzewodowy na podczerwie( ARC466A58
Sterownik przewodowy BRC073

Zasilanie Faza/Cz'stotliwo"#/Napi'cie Hz/V 1~/50/220–240

Jednostka zewn%trzna RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Wymiary Jednostka Wys. ) Szer. ) G!'b. mm

Mo$liwo"# 
po!%czenia tylko 

z&jednostkami 
zewn'trznymi 

multi

550 ) 765 ) 285 734 ) 870 ) 373
Ci'$ar Jednostka kg 32 50
Poziom mocy akus-
tycznej

Ch!odzenie dBA 59 61 62,0
Ogrzewanie dBA 59 61 62,0

Poziom ci"nienia 
akustycznego

Ch!odzenie Nom. dBA 46 49 48,0
Ogrzewanie Nom. dBA 47 49 48,0

Zakres pracy Ch!odzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB –10~46
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB –15~18

Czynnik ch!odniczy Typ R-32
GWP 675,0
Ilo"# kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75

Po!%czenia instalacji 
rurowej

Ciecz *r. zew. mm 6,35 6,4
Gaz *r. zew. mm 9,50 12,7
D!. instalacji rurowej JZ-JW Maks. m 20 30
Dodatkowy !adunek czynnika ch!odniczego kg/m 0,02 (dla d!. inst. rurowej przekraczaj%cej 10 m)
Ró$nice poziomów JW-JZ Maks. m 15,0 20

Zasilanie Faza/Cz'stotliwo"#/Napi'cie Hz/V 1~/50/220–240
Pr%d – 50&Hz Maksymalne ampera$e bezpiecznika (MFA) A 10 13
Cena za komplet netto AW & '&( z) 5 870 z) 6 210 z) 6 920 z) 10 410 z) 11 420 z)
Cena za komplet netto BS & *'( z) 6 290 z) 6 630 z) 7 410 z) 10 820 z) 11 910 z)
Cena za komplet netto BT & +(( z) 6 320 z) 6 590 z) 7 400 z) 11 090 z) 12 170 z)
Cena za komplet netto BB & '*( z) 5 940 z) 6 290 z) 7 000 z) 10 510 z) 11 540 z)


