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Höjd:
Djup:

Max

295 mm | Bredd: 798 mm
1 89 mm

6.9kW

Varför välja
Stylish

DESIGN

som övervinner kylan
Nya Daikin Stylish H kombinerar stilig formgivning
med teknologi i toppklass. Den endast 189 mm tjocka
Stylish är i sin klass en av marknadens tunnaste luftvärmepumpar. Innovativa Stylish H är behaglig, energieffektiv, pålitlig och lättanvänd. Nu också i svart färg!
Registrera din enhet och få tilläggsgaranti
Du får 6 månaders tilläggsgaranti kostnadsfritt när du
registrerar din enhet i Stand By Me-tjänsten. I tjänsten
är garantiinformationen samt hela enhetens historia
med service- och reparationsuppgifter hela tiden
sparade och tillgängliga både för montören och ägaren.
Stand By Me påminner både dig och serviceföretaget
om enhetens kommande servicebehov.
1.Be om en registreringskod av din montör
2. Mata in koden på: standbyme.daikin.fi
3.Lägg till dina kontaktuppgifter och ditt lösenord
INOMHUSENHET

▶

Stylish 30 har en värmeeffekt på 5,2 kW
vid -5°C utomhustemperatur och
fantastiska 4,7 kW vid -15°C kyla

▶

Unik Flash Streamer-luftrening

▶

Extremt tyst (endast 19 dBA)

▶

Smart eldstadsfunktion: om eldstaden
värmer, slösas ingen el, men fläkten
fördelar värmen jämnare

▶

Utvecklad för nordliga förhållanden:

▶

Utmärkt årlig verkningsgrad:

▶

Bästa energiklassifiering: A+++

vi garanterar prestandan vid -25°C
SCOP till och med 5,1

FTXTA30 BW / BB **

Kyla

Min./nom./max.

kW

0,7/3,0/4,5

Värme

Min./nom./max.

kW

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

5,12

Uppvärmningssäsongens värmefaktor SCOP
Ljudtryck

Kyla

H/P/K/S*

dBA

Värme

H/P/K/S*

dBA

19/24/31/41

kW

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

Nom.

kW

0,66

Dimensioner

(Höjd x bredd x djup)

mm

551x763x312

Ljudtryck

Kyla

Nom.

dBA

48

Värme

Nom.

dBA

49

A

16

-5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C

UTOMHUSENHET

RXTA30 B

Rekommenderad säkringsstorlek

UTVECKLAD I NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA

* = Tyst drift / Låg flätkhastighet / Medel / Hög ** BW vit inomhusenhet, BB svart inomhusenhet
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COANDA-EFFEKTEN
Stylish utnyttjar Coanda-effekten, som styr
luftflödet på olika sätt beroende på om värme
eller kyla behövs. Vid nedkylning styr Stylish
luftflödet längs med taket, vid uppvärmning ner
längs med väggen och vidare längs med golvet.
Resultatet är en så jämn temperatur som
möjligt i hela rummet.

NOx

Fomaldehyd

FLASH STREAMER

Orenheter

Daikin Flash Streamer är en unik luftrenare,

Pollen

Damm

som renar inomhusluften och avlägsnar bland
annat damm, allergener, orenheter, pollen och
lukter. Allt detta sker smidigt samtidigt som

Lukter
Djurdamm

inomhusluften värms upp eller kyls ner.
Mikropartiklar

FÖR KALLT KLIMAT
Över 200 000 Daikin-värmepumpar har redan
installerats i Norden! Även Stylish är utvecklad

-25°

särskilt för Nordens kalla klimat. Vi garanterar
prestanda vid -25°C kyla.
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STABIL TEMPERATUR
Stylish smarta temperaturgivare observerar
kontinuerligt rummets yttemperaturer. Med
hjälp av 64 punkters temperaturuppgifter
styrs luftflödet exakt dit det behövs. Tack
vare detta är inomhusklimatet så behagligt
som möjligt.

SMART
ELDSTADSFUNKTION
Den smarta eldstadsfunktionen fördelar eldstadens värme och reglerar fläkten automatiskt
beroende på skillnaden mellan inomhus- och
utomhustemperaturerna när den av användaren
inställda temperaturen uppnåtts – detta sparar
elektricitet och pengar. När eldstadens värme
falnar, startar uppvärmningen automatiskt igen.
Så här får du största möjliga nytta av användningen av en öppen spis eller annan eldstad.

EXTREMT TYST
Daikin har för Stylish kompakta och smala
inomhusenhet konstruerat en helt ny typ av
fläkt, som är tyst men ändå effektiv. Den nya
fläkten och den effektiva värmeväxlaren gör
Stylish högpresterande, men nästan ljudlös.
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EN DEL AV DET
SMARTA HEMMET
Daikin Stylish är en del av hemmets smarta
styrsystem. Daikin passar därför ihop med
flera olika hemautomationssystem.

WIFI
Med den inbyggda Wi-Fi-styrningen kan du
kontrollera uppvärmningen och nedkylningen
med smarttelefon, platta eller dator via internet
varifrån och när som helst. Ladda ner Daikin
Residential Controller -appen gratis från Apples
eller Googles appbutik.

Residential Controller

WiFi

PRISAD STIL
Daikin Sytlish passar som namnet säger
till en obemärkt och stilig del av ditt hem.
Stylish är belönad i ett flertal internationella
designtävlingar.
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▶ Utmärkt och stabil värmeproduktion

Daikin Optimised Heating 4-produktserien är
utvecklad och testad i Norden, så att vi säkert
kan slå vinterns kyla. Ett bra exempel på lös-

hela vintern

▶ Den kompakta utomhusenheten är

ningar vi utvecklat är utomhusenhetens fritt

lätt och kräver bara lite utrymme.

hängande konvektor med tre lager. Dess

▶ Ny, öppen bottenram släpper smält-

verkningsgrad är utmärkt, isbildningen liten

vattnet direkt i marken och minskar

och för avfrostning behövs ingen skild elupp-

så isbildningen.

värmning. Tack vare allt detta minskar bullret
och vibrationerna.

▶ Daikins patenterad kompressor kör

I Optimised Heating 4-produktfamiljen använ-

▶ Särskilt utvecklad för nordiskt klimat:

stabilt och reducerar buller

der vi alltid det miljövänliga och effektivt värmeöverförande köldmediet R-32.

vi garanterar prestanda vid -25°C
temperatur

PLANERAD FÖR NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA
Testad i
fabriken
-25 °C
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NYA DAIKIN STYLISH H 2022

– NU SVART INOMHUSENHET SOM ALTERNATIV

PLANERAD FÖR NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA

Daikin Finland

Daikin Suomi

Daikin Finland
www.daikin.fi
info@daikin.fi
Örevägen 16
01510 Vanda
daikin_finland

Produktinformationen är granskad 05-2021. Produkterna och tekniska data kan förändras utan särskild anmälan, eftersom Daikin kontinuerligt förbättrar sina produkter.
Daikin eller auktoriserade återförsäljare ansvarar inte för eventuella fel i broschyren.

Finlands Bollförbunds
officiella samarbetspartner

