Elegant nga jashtë,
i zgjuar për brenda.

Ju meritoni kondicioner ajri
premium.
Stylish paraqet kombinim të përsosur të dizajnit dhe
teknologjisë inteligjente të cilat e krijojnë zgjidhjen më të
mirë për kondicioner ajri për çdo interier. Falë vëllimin të
tij të vogël, Stylish paraqet element dizajnues më kompakt
që montohen në mur dhe kështu ofron nivel të lartë të
efikasitetit, rehatisë, sigurisë dhe menaxhimit inteligjent.

Fillojeni rrugëtimin
tuaj
Hulumtoni galaktikën me funksione të reja:

•

Zgjidhni një ndër 3 ngjyrat e mrekullueshme
fq. 4

•

Kënaquni me dizajnin për një stil të re të jetës

•

•
•
•

fq. 5

Teknologjia bashkohet me
dizajnin për të krijuar zgjidhje
klimatike premium
fq. 6-7

Për më tepër hollësi rreth Stylish dhe
teknologjisë së shfrytëzuar
fq. 8-11

Menaxhoni me zgjuarsi
kondicionerin tuaj
fq. 12-13

Të dhëna teknike në pëllëmbën tuaj
fq. 14-15
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Bardhë

Argjendtë

Dru i errët

Krijoni stile të reja jete
Dhe ambient të këndshëm

Lehtë përshtatet në hapësirën tuaj personale.

Jemi përqendruar në krijimin

Si pjesë e interierit, gjatë tërë vitit, kondicioneri i ajrit e
krijon atmosferën në shtëpinë tuaj. Sapo të fillojë vera,
menjëherë pas aktivizimit, me telekomandën online,
të funksionit për ftohje, do të vëreni një senzacion të
shkëlqyeshëm që menjëherë do ju sjell në humor të mirë..

e një pamjeje më tërheqëse,

Silueta e Stylish mund të përshkruhet si lineare dhe e
formësuar – mund të shikohet ndryshe, varësisht nga këndi
vizual i syve. Dizajni i tij nuk është i pavarur dhe ky diversitet
e komplementin pasqyrën e plotë vetëm kur kondicioneri
do të integrohet në hapësirën individuale të dizajnuar nga
klienti.

e stileve të reja të jetës, të

mirëpo po ashtu do të
vazhdojmë edhe me krijimin

cilat, do të bëjnë që me
padurim të pritni çastin për
të ndezur kondicionerin tuaj.

Tani keni mundësi për të zgjedhur ndërmjet tri ngjyrave të ndryshmе
Panelet konceptuale kolorite u përpunuan si rrjedhojë
e studimit tonë rreth vlerave dhe përvojave në të cilat
kënaqen njerëzit në hapësirat e tyre individuale: relaksim,
përqendrim dhe argëtim.
Kjo zgjedhje mundëson një gamë më të gjerë të
kombinimeve të teksturave-ngjyrave të cilat do t’i kënaqin
stilet e llojllojshme të njerëzve.

Kondicioner me dizajn më kompakt
Në thelb, struktura e kornizave e thekson „lehtësinë“ e formës së
tij duke krijuar kështu një mjedis të këndshëm jetësor. Ndjenja e
„lehtësimit“ po ashtu arrihet me dimensionet e holla që e bëjnë
Stylish model të dizajnuar më kompakt në treg.

Bardhë

Argjendtë

Dru i errët

gjerësia 798 mm
lartësia:
295 mm

189 mm

Dizajn
inteligjent
dhe efikas
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Me qëllim krijimin e një
elementi novator për elementin
në mur, Daikin zbatojnë
teknologjinë e tyre që të
sigurojnë performanca më të
mira dhe funksionim të sigurt

Teknologjia bashkohet me dizajnin për të krijuar

Zgjidhje klimatike premium
Kërkoni kondicioner që e kombinon artin modern me teknologjinë

Dizajneri i Stylish

moderne?

Idetë revolucionare të dizajnerit
japonez Naoki Sakai, i dhanë fuqi të
madhe në fushën e industrisë.
Ai u bë i famshëm me dizajnimin e
automjeteve për Nissan, motoçikletën
SW-1 për Suzuki dhe prototipin Will për
Toyota.

Stylish ofron një baraspeshë ndërmjet funksionimit dhe estetikës
në mënyrë që e sjell komforin në një nivel më të lartë.

Benefitet tuaja

Si e arrijmë këtë

ʯʯ Temperaturë të përsosur të dhomës dhe shpërndarje të ajrit

ʯʯ Senzorë më modern dhe teknologji
për qarkullim të ajrit

ʯʯ Punë tepër të qetë

Përveç industrisë së automobilave,
ai po ashtu, ka ndihmuar në krijimin
e O-Product të Olympus, foto aparat
me të cilin konstrukti i aluminit u bë
standard botëror; telefona celular
për au nga KDDI; dhe sofa për Cassina.

ʯʯ Kapakë plotësisht të ri-dizajnuar
ʯʯ A+++ etiketë energjetike për ftohje dhe ngrohje pothuajse
në të gjitha madhësitë

ʯʯ Ventilator plotësisht të ri-dizajnuar

ʯʯ Ajër të pastër e të freskët

ʯʯ 3 filtra të ndryshëm për pastrimin e ajrit

Naoki Sakai ndan për ne:
„Dizajnimi është ideologji. Ajo do të na
ndihmojë ta ndryshojmë shoqërinë.
Qëllimi im është ta përmirësoj
shoqërinë me dizajn të këndshëm.“

Kur e zgjidhni Stylish, Ju
zgjidhni fituesin
Stylish e fitoi çmimin për dizajn të mirë (Good Design
Award) për pamjen novatore dhe mundësitë e
funksionalitetit.

Më tepër hollësi për

Ky çmim e njeh aftësinë e Stylish për të arritur standarde të
reja të komforit dhe efikasitetit energjetik.

e shfrytëzuar

Stylish dhe teknologjinë
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Shijoni komforin më të madh
Më tepër hollësi për Stylish dhe teknologjinë e shfrytëzuar

Me përvojë mbi 90 vjeçare në fushën
e klimatizimit dhe zgjidhjeve për
telekomandat e klimave, Daikin dinë si ta
kombinojnë më të mirën e dizajnit me
teknologjinë që t’ju ndihmojnë ta arrini
klimën tuaj të përsosur.

8

Efekti Coanda
Me ri-dizajnimin e kapakëve, Stylish e shfrytëzon të ashtuq. „Efekti Coanda“, i cili ofron shpërndarje të
përsosur të ajrit dhe temperaturës në tërë hapësirën tuaj.

Si funksionon?
Stylish e përcakton skemën e lëvizjes
së ajrit në bazë të asaj nëse është e
nevojshme ngrohje ose ftohje. Kur
Stylish është vendosur në opsionin
e ngrohjes, të dy kapakët e drejtojnë
ajrin te poshtë (lëvizje vertikale të
ajrit), ndërsa kur është vendosur
opsioni për ftohje, kapakët e drejtojnë
ajrin lartë (lëvizje të ajrit nëpër tavan).
Me krijimin e dy skemave të ndryshme
të lëvizjes së ajrit, Stylish parandalon
tharjen dhe krijon një temperaturë më
të qëndrueshme dhe më të këndshme
të hapësirave për personat që gjenden
në ato.

Efekti Coanda krijon dy skema të ndryshme të lëvizjes së ajrit varësisht nga ajo nëse Stylish është vendosur në opsionin e ngrohjes ose ftohjes. Fotografitë më sipër tregojnë kur kondicioneri është vendosur në opsionin
e ftohjes (lëvizje e ajrit nëpër tavan), ndërsa fotografitë më poshtë tregojnë efektin Coanda kur kondicioneri është vendosur në opsionin e ngrohjes (lëvizje vertikale të ajrit).
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Temperatura të qëndrueshme të dhomës Punë tepër të qetë

Ajër më të freskët dhe më të pastër

Stylish zbaton senzorin e veçantë Grid Eye sensor, i cili i detekton
dallimet në temperaturë të hapësirave të ndryshme si p.sh., të
dyshemesë dhe mureve, si dhe i shfrytëzon këto informacione
për shpërndarje inteligjente të temperaturës në dhomë.

Stylish zabton ventilator plotësisht të ri-dizajnuar me qëllim
optimizimin e qarkullimit të ajrit që ai të arrijë efikasitet më të lartë
energjetik me nivele sa më të ulëta të zhurmës, me çfarë shtëpia
juaj do të jetë vend i përsosur për çlodhje dhe relaksim.

Përmes zbatimit të 3 sistemeve të ndryshme të filtrimit të
ajrit, Stylish e siguron ajrin më cilësor të brendshëm:

Senzori Grid eye e mat temperaturën e sipërfaqes së
dhomës duke e ndarë atë në një rrjet prej 64 metrave katror
të ndryshëm.

Shpërndarja zanore dhe zvogëlimi i zhurmës janë si
rrjedhojë e dizajnit të ri të ventilatorit.

1

Filtri Titanium Apatite Deodorising kap
grimca të pluhurit në ajër dhe substanca
organike kimike të dëmshme dhe e freskon
ajrin me aromë, p.sh., nga duhani dhe kafshët
shtëpiake.

AJËR I
PAPASTËR

AJËR I
PASTËR

2
Pas përcaktimit të temperaturës aktuale të dhomës senzori
Grid Eye, para se të kalojë në skemën e lëvizjes së ajrit që e
shndërron ajrin e ngrohtë ose të ftohtë drejt sipërfaqeve në
të cilat është i nevojshëm, ai e përhap ajrin nëpër hapësira
në mënyrë të barabartë.

Që të arrijnë efikasitet më të madh energjetik, Daikin ka
dizajnuar ventilator të ri, i cili funksionon me efikasitet dhe
përshtatet në dimensionet e modelit Stylish. Ventilatori
dhe shpërndarësi i ngrohtësisë në kombinim të përbashkët
arrijnë fuqinë më të lartë energjetike, megjithatë punojnë
në nivel të zhurmës që pothuajse fare nuk dëgjohet për të
pranishmit në hapësirat.

Filtri Silver Air Purifying
mund ta shtyp polenin dhe
merimangat për 99% ose
m tepër.

3
Flash Streamer
i përçan viruset,
bakteret, aromat dhe
alergjenët.

Shënim: Flash Streamer
patjetër duhet të
aktivizohet me dorë përmes
telekomandës.
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Gjithnjë në
pëllëmbën tuaj,
kudo që të jeni

Telekomanda Online Daikin
Mund ta komandoni Stylish edhe përmes smartfonit tuaj. E vetmja gjë që duhet
të bëni është të lidheni në Wi-Fi dhe ta shkarkoni aplikacionin Daikin Online
Controller që të filloni me krijimin e klimës suaj të përsosur.

Benefitet
ʯʯ Qasje në disa funksione për komandimin e kondicionerit tuaj
ʯʯ Përshtatje të temperaturës, mënyra e punës, pastrim të ajrit dhe ventilatorë
me termostat interaktiv
ʯʯ Krijon orare dhe mënyra të llojllojshme të operimit
ʯʯ Monitorim të konsumit të energjisë
ʯʯ Është kompatibile me aplikacionin „If This Then That (IFTTT )“
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Monitorimi:

IFTTT: Krijoni vetë rrjedhën e punës

ʯʯ Statusi i kondicionerit tuaj
ʯʯ Pasqyrë të grafikëve për konsumin e energjisë elektrike

Telekomanda:
ʯʯ Mënyrë të punës, përshtatje të temperaturës, shpejtësi dhe fuqi të ventilatorit,
drejtimi i lëvizjes së ajrit dhe funksioni i filtrimit (streamer)
ʯʯ Telekomandim me sistemin tuaj
ʯʯ Menaxhimi në zona: menaxhimi me më tepër njësi në të njëjtën kohë

Orari:
ʯʯ Bëni orar të temperaturës dhe mënyrës së punës deri në 6 funksione të
ndryshme në ditë përgjatë 7 ditëve
ʯʯ Përfshini mënyrën e punës gjatë festave
ʯʯ Pasqyra e mënyrës së punës sipas intuitës
ʯʯ Integrimi i prodhimeve dhe shërbimeve të palëve të treta përmes aplikacionit
IFTTT
ʯʯ Kërkesë për kufizimin e kontrollit/fuqisë

Aplikacioni me pamje të intuitës (layout)
Kontrolli

Orari

Monitorimi

IFTTT është zgjidhje që i lidh prodhimet dhe shërbimet
kompatibile nga palë të treta (matës inteligjent, llamba,
termostate) në mënyrë që do të fitoni funksionalitet më të
madh tek ato.
Në kuadër të aplikacionit IFTTT mund t’i bëni konfigurimet
në vijim:
ʯʯ DO: thjeshtë kryen një urdhër të caktuar (p.sh...: on/off
(aktivizo/çaktivizo)
ʯʯ IFTTT d.m.th. „If This Then That“(Në Qoftë se Kjo
Atëherë Ajo) dhe ju mundëson të bëni automatizimin e
aktiviteteve të caktuara ( Then That (Atëherë Ajo) në qoftë
se paraqiten „sfidues“ të caktuar ndaj atij aktiviteti (If This
(Në Qoftë se Kjo)

Shembull
Identifikimi

IF

THEN

Në qoftë se dilni nga zyra

atëherë nuk do të aktivizohet
ftohja

Këtu sfiduesi është lokacioni i cili përcaktohet përmes
smartfonit. Në qoftë se ikni diku, për shembull nga zyra
juaj, atëherë ftohja në hapësirat tuaja do të aktivizohet në
mënyrë automatike.

Menaxhoni me mënyrën
e punës, temperaturën,
pastrimin e ajrit,
shpejtësinë dhe drejtimin
e ventilatorit

Krijoni orarin e
temperaturës së
caktuar, mënyrës së
punës dhe shpejtësisë
së ventilatorit

Ndiqni konsumin e
energjisë elektrike,
konfiguroni orarin e
festave

Identifikoni hapësirat
e shtëpisë suaj

IF

THEN

në qoftë se shfaqet shenja
„error“

atëherë le të dërgohet SMS
(instaluesit/konsumatorit fundor)
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I qasshëm në 3
ngjyra: i bardhë,
argjendtë dhe
dru i errët

Funksional dhe me stil
për të gjitha hapësirat
Përparësitë stilore:
ʯʯ Dizajn kompakt dhe funksional i përshtatshëm për të gjithë interierët
ʯʯ 3 ngjyra elegante: bardhë, argjendtë dhe dru i errët
ʯʯ Deri në tiketën energjetike A+++ për ngrohje dhe ftohje
ʯʯ Titanium apatit + filtra për pastrimin e ajrit nga alergjenët e argjendtë
ʯʯ Teknologji Flash Streamer për ajër të pastër dhe të freskët
ʯʯ Ventilatori i ridizajnuar mundëson pothuajse punë të qenë
ʯʯ Senzori Grid Eye dhe qarkullimi Coanda i ajrit mundësojnë
shpërndarje të përsosur të temperaturës dhe ajrit në hapësira
ʯʯ Adapter Wi-Fi të integruar për menaxhim të lehtë me smartfonë
ʯʯ Punon në çift edhe me më tepër aplikacione
ʯʯ Gamë të gjerë të kapacitetit prej 1,5 deri 5,0 kW

Bardhë: FTXA-AW

Argjendtë: FTXA-AS

With Wi-

C o n t r ol
Fi

Grid Eye
senzori

Dru i errët: FTXA-AT
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Qarkullim i
përsosur i
ajitен i ajrit

Punë tepër e
qetë

Flash
Streamer

2 filtra
për ajër

Përdorim në çift Menaxhim
Edhe më tepër përmes Wi-Fi
aplikacione

Të dhëna teknike

Të dhëna për efikasitetin
Kapaciteti i ftohjes Nom.
Kapaciteti i
Nom.
ngrohjes
Fuqia hyrëse
Ngrohje
Efikasiteti stinor
Ftohje
(në pajtim me
EN14825)
Ngrohje
(Klima
mesatare)
Pjesa e brendshme
Dimensione
Njësia
Filtri i ajrit
Tip
Niveli i fuqisë së
Ftohje
shtypjes
Ngrohje

FTXA + RXA
kW
kW
Nom.
Klasa efikase energjetike
Pdesign
SEER
Konsumi vjetor i energjisë elek.
Klasa efikase energjetike
Pdesign
SCOP/A
Konsumi vjetor i energjisë elek.
Lartësia x Gjerësia x thellës.

CTXA15AW/AS/AT

kW
kW
kWh

Me opsionin për
lidhje me më
tepër njësi të
jashtme

35AW/AS/AT + 35A
3,4
4,0

42AW/AS/AT + 42A
4,2
5,4

0,50

0,56
A+++
2,50
8,74
100
A+++
2,45
5,15
666

0,99

1,31

2,40

kWh

652
20AW/AS/AT

CTXA15AW/AS/AT

Lartë/Ulët/Punë të qetë
Lartë/Ulët/Punë të qetë

Pjesa e jashtme
RXA
Lartësia x Gjerësia x thellës.
mm
Dimensione
Njësia
Niveli i zhurmës së Ftohje
Lartë
dBA
shtypjes
Min.~Max.
°CDB
Spektri i punës
Ftohje
Ambienti
Min.~Max.
°CWB
Ngrohje
Ambienti
Ngrirësi
Typ/Mbushja/GWP
kg/TCO2Eq
Lidhjet e
Gjatësia e
OU - IU
Max.
m
tubacioneve
tubacioneve
Dallimi i niveleve IU - OU
Max.
m
Përforcues maksimal të siguresave (MFA)
A
Aktuale - 50Hz

25AW/AS/AT + 25A
2,5
2,8

2,00
8,75
80

kW

FTXA
mm

20AW/AS/AT + 20A
2,0
2,5

20A

1,45
A++

3,40
8,73
136

4,20
7,50
196

2,50

3,80

5,00
7,33
239
A++
4,00
4,60

679

25AW/AS/AT
35AW/AS/AT
295x798x189
Mënjanohet / lahet/ mbrojtje nga myku
40/25/19
41/25/19
40/25/19
41/25/19

39/25/19
39/25/19

50AW/AS/AT + 50A
5
5,8

25A
550x765x285

35A

46

49

1.156

1.217

42AW/AS/AT

50AW/AS/AT

45/29/21
45/29/21

46/31/24
46/31/24

42A

50A
735x825x300
48

MFA përdoret gjatë
zgjedhjes së ndërprerësit
elektrik/siguresës dhe/
ose kontaktorit/ CN
ndërprerësit në panelin
elektrik të shpërndarjes

R-32/1,3/0,88/675
30

Përmban gazra të fluorit
të serave. Mbushja faktike
e ngrirësit varet nga
konstrukti final i njësisë,
hollësitë mund të lexohen
në deklaracionin e njësisë.

-10 ~ 46
-15 ~ 18

Me opsionin për
lidhje me më
tepër njësi të
jashtme

R-32/0,76/0,51/675
20
15
10

13

EER/COP në pajtim me
Eurovent 2012, vetëm për
jashtë BE-së.

20
16

15

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Prodhimet e Daikin i distribuon:

Daikin Europe N.V. merr pjesë në Eurovent,program
për certifikimin e kondicionerëve (AC), Liquid Chilling
Packages (LCP), Air handling units (AHU) dhe Fan
coil units (FCU), Vlefshmëria e certifikatat mund të
verifikohet online: www.eurovent-certification.com ose:
www.certiflash.com

Kjo broshurë shërben vetëm si informacion, e jo ofertë ose çfarëdo lloj detyrimi nga Daikin
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe
HandelsGmbH e përpiluan këtë publikim në mënyrën më të mirë të mundshme në pajtim
me mundësitë e tyre. Nuk është shprehur garanci eksplicite ose implicite rreth plotësisë,
saktësisë dhe besueshmërisë ose pajtueshmërisë për ndonjë qëllim të caktuar të përmbajtjes,
si dhe prodhimeve dhe shërbimeve të paraqitura në broshurë. Specifikacionet i nënshtrohen
ndryshimeve pa njoftim paraprak.
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH nuk bart asnjë përgjegjësi të
drejtpërdrejtë ose tërthortë, në kuptimin më të gjerë që buron nga ose është e ndërlidhur me
përdorimin dhe/ose interpretimin e këtij publikimi. Përmbajtja e plotë është e mbrojtur me të
drejtat e autorit të Daikin Europe N.V
DACE Stylish broshurë | Versioni mars 2018
E ruajmë të drejtën për gabimet e shtypit dhe ndryshimet e modelit

