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Aby dosáhla vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin 
zkonstruovala nový ventilátor, který pracuje s vysokou 
účinností v kompaktních rozměrech jednotky Stylish. 
Kombinací ventilátoru a výměníku tepla se dosahuje 
špičkového energetického výkonu, avšak za provozu 
s hladinou zvuku, která je prakticky neslyšitelná pro uživatele.

Výjimečně tichá jednotka
Jednotka Stylish používá zcela konstrukčně přepracovaný 
ventilátor pro optimalizaci proudění vzduchu s cílem 
dosáhnout vyšší energetické účinnosti při nejnižších 
hladinách hluku, což z vašeho domova dělá dokonalé místo 
k odpočinku a relaxaci.
Nová konstrukce ventilátoru poskytla výsledky projevující 
se rozptylem zvuku a potlačením hluku.

Stabilní pokojové teploty 
Jednotka Stylish používá speciálně navržený senzor Grid 
Eye, který detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako 
podlaha a stěny, a tyto informace používá k inteligentnímu 
rovnoměrnému rozdělování teploty ve vašem pokoji.
Senzor Grid Eye měří teplotu povrchu v místnosti jeho 
rozdělením do mřížky obsahující 64 různých čtverců.

Po zjištění aktuální teploty místnosti senzorem Grid Eye se 
pomocí speciálně upravených výdechových klapek směřuje 
proudění teplého či studeného vzduchu do míst, kde je to 
nejvíce potřebné (Coanda efekt).

Nejčerstvější a nejčistší vzduch
Jednotka Stylish poskytuje nejlepší možnou kvalitu 
vnitřního vzduchu díky použití 3 různých 6ltračních 
systémů:

1

2 3

Dezodorizační "ltr obsahující apatit titanu zachycuje 

prachové částice přítomné ve vzduchu a škodlivé organické 

chemikálie a potlačuje pachy, např. tabáku a domácích zvířat

Flash Streamer zneškodňuje 

viry, bakterie, pachy 

a odbourává formaldehydy.

Čisticí "ltr obsahující stříbro 

zachycuje 99 nebo více 

procent pylu a roztočů.

CH ČISTÝ 
VZDUCH

ŠPINAVÝ 
VZDUCH

Poznámka: Flash Streamer musí být 

aktivován manuálně z dálkového ovladače.

Elegantní navenek,

inteligentní uvnitř
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Nástěnná jednotka 

Stylish

Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.
 › Kompaktní a funkční design vhodný pro všechny interiéry
 › 3 elegantní barvy: bílá, stříbrná, černé dřevo
 › Energetický štítek až A+++ pro vytápění a chlazení
 › Čisticí 6ltry obsahující apatit titanu a stříbro pro 
odstraňování alergenů ze vzduchu

 › Technologie Flash Streamer pro čerstvý zdravý vzduch
 › Konstrukčně přepracovaný ventilátor zaručuje téměř neslyšitelný provoz
 › Senzor Grid Eye a efekt proudění vzduchu Coanda 
zajišťují dokonalé rozdělení teplot a vzduchu

 › Integrovaný Wi-Fi adaptér pro snadné ovládání chytrým telefonem
 › Pracuje v párové nebo multi aplikaci
 › Široká nabídka výkonů od 1,5 do 5,0 kW

Energetická třída až

A+++

FTXA-AW FTXA-AS FTXA-AT

RXA20-35A ARC466A58

Modbus 

KNX

DIII-Net

(1)

Ceny FTXA + RXA CTXA15* 20* + 20A 25* + 25A 35* + 35A 42* + 42A 50* + 50A

Cena sady (bílá jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AW CZK - 46.137,- 48.556,- 55.815,- 65.659,- 73.056,-

Cena sady (stříbrná jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AS CZK - 46.984,- 49.447,- 56.869,- 66.901,- 74.363,-

Cena sady (Černé dřevo jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AT CZK - 48.762,- 51.319,- 59.082,- 69.508,- 77.108,-

Cena bíle jednotky (C/FTXA-AW) CZK 16.089,- 16.936,- 17.826,- 21.080,- 24.834,- 26.141,-

Cena stříbrné jednotky (C/FTXA-AS) CZK 16.894,- 17.783,- 18.717,- 22.134,- 26.076,- 27.448,-

Cena jednotky černé dřevo (C/FTXA-AT) CZK 18.583,- 19.561,- 20.589,- 24.347,- 28.683,- 30.193,-

Cena venkovní jednotky CZK - 29.201,- 30.730,- 34.735,- 40.825,- 46.915,-

Data účinnosti FTXA + RXA CTXA15AW/AS/AT 20AW/AS/AT + 20A 25AW/AS/AT + 25A 35AW/AS/AT + 35A 42AW/AS/AT + 42A 50AW/AS/AT + 50A

Chladicí výkon Jmen. kW

Pouze 
v kombinaci 
s jednotkami 

multi

2,0 2,5 3,4 4,2 5

Topný výkon Jmen. kW 2,5 2,8 4,0 5,4 5,8

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45

Sezónní účinnost 
(podle normy EN 
14825)

Chlazení Energetický štítek A+++ A++

Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00

SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33

Roční spotřeba energie kWh 80 100 136 196 239

Vytápění 
(Průměrné klima)

Energetický štítek A+++ A++

Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00

SCOP/A 5,15 4,60

Roční spotřeba energie kWh 652 666 679 1.156 1.217

Technické údaje vnitřní jednotka FTXA CTXA15AW/AS/AT 20AW/AS/AT 25AW/AS/AT 35AW/AS/AT 42AW/AS/AT 50AW/AS/AT

Rozměry Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm 295x798x189

Vzduchový "ltr Typ Vyjímatelný/omyvatelný

Hladina aku-
stického tlaku 

Chlazení Vysoký/Nízký/Tichý provoz 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Vytápění Vysoký/Nízký/Tichý provoz 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Technické údaje - venkovní jednotka RXA 20A 25A 35A 42A 50A

Rozměry Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm 

Pouze 
v kombinaci 
s jednotkami 

multi

550x765x285 735x825x300

Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoký výkon dBA 46 49 48

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostř. Min.~Max. °CDB -10 ~ 46

Vytápění Okolní prostř. Min.~Max.  °CWB -15 ~ 18

Chladivo Typ/Náplň/GWP kg/TCO
2
Eq R-32/0,76/0,51/675 R-32/1,3/0,88/675

Připojení trubek Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max. m 20 30

Rozdíl úrovní Vnitř.-venk. jedn. Max. m 15 20

Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 10 13 16

(1) Jednotka FTXA-A obsahuje jak potlačování alergenů stříbrem, tak čisticí vzduchový 6ltr a dezodorizační 6ltr s apatitem titanu.
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Tichý provoz (vnitřní/venkovní jednotky) - protože ticho je vzácné!
Některé z našich vnitřních jednotek mohou dosáhnout výjimečně nízkých hladin hluku 

pouhých 19 dBA, což odpovídá téměř neslyšitelnému šelestění listů ve větru, a to je 

umožňuje provozovat i po dobu spánku. Tichého provozu jsou schopny i některé venkovní 

jednotky, které mohou být velmi užitečné v hustě obydlených oblastech nebo bytových 

blocích, kde neruší sousedy ani v noci.

Vysvětlení vlastností a funkcí

Inteligentní senzor Eye - šetří peníze
Inteligentní senzor Eye je skvělým prostředkem pro šetření energií, protože zjišťuje, 

kdy lidé opouštějí místnost a nechávají jednotku zapnutou. Když se do místnosti nikdo 

nevrátí do 20 minut, jednotka automaticky přejde do energeticky úsporného režimu.

Víceprostorový inteligentní senzor Eye - zabraňuje průvanu
Jednotky vybavené víceprostorovým inteligentním senzorem Eye má schopnost 

(kromě všech výhod normálního inteligentního senzoru Eye) automaticky 

směrovat proudění vzduchu mimo detekované osoby, což odstraňuje jakékoli 

nepohodlí způsobované přímým ofukováním osob.

Režim Comfort Air@ow - pro komfort chlazení i topení
Režim Comfort Air`ow automaticky upravuje směr proudění vzduchu za účelem dosažení 

nejpříjemnějšího rozdělení teploty v místnosti, zatímco znemožňuje přímé ofukování osob.

3-D proudění vzduchu - stejná teplota po celé místnosti
Jednotky vybavené 3-D prouděním vzduchu mají schopnost směrovat proud vzduchu nejen nahoru 

či dolů, ale i vlevo či vpravo – buď na základě požadavku uživatele, nebo automaticky. Tím se 

dosahuje dokonalého rozdělování vzduchu a vy jste schopni přesně řídit to, kam se vzduch dostane.

Výkonný režim - maximální kapacita, rychle nastupující pohodlí
Výkonný režim vám umožňuje získat maximální kapacitu z jednotky stisknutím jediného 

tlačítka a ještě se nebudete muset obávat svého účtu za elektřinu, pokud zapomenete, že 

je tento režim zapnutý. Tato funkce vám umožňuje vychladit nebo vyhřát místnost v co 

nejkratším čase a po 20 minutách se jednotka automaticky přepne zpět do normálního 

provozu, což zabraňuje plýtvání energií.

Hospodárný režim Econo - pohoda bez potíží pro váš napájecí zdroj
Režim Econo vám umožňuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace, pokud 

se vám bude často vypínat jistič, budou-li současně v provozu jiné spotřebiče (vysavač, 

mikrovlnná trouba atd.) nebo budete chtít jen snížit spotřebu energie. Ale vy to máte pod 

kontrolou a až budete potřebovat maximální chlazení či vytápění, můžete vždy tento režim 

deaktivovat!

<
10hodinová spotřeba energie 

jednotky Ururu Sarara

Spotřeba energie  

pro 1 prací cyklus

20
min

max

3D

Automatické čištění "ltru - optimální pohodlí a účinnost bez časového omezení
Automatické čištění 6ltru zaručuje, že se na prachovém 6ltru jednotek nebude hromadit žádný prach, což zajišťuje, nejúčinnější a nejpohodlnější 

provoz po celou provozní životnost jednotky, protože proudění vzduchu není blokováno hromaděním prachu. Navíc je odstraňování prachu 

mnohem jednodušší a snadnější než u jednotek bez automatického čištění, kde je nutné 6ltry pravidelně vyjímat a vymývat.

Výkon se snižuje
nebo se klimatizace vypne

20
pryč

n

Výkon se snižuje
nebo se klimatizace vypne

20
pryč

min

min

Podlahový senzor Grid Eye a senzor přítomnosti - maximální komfort od shora až dolů
Tento senzor přítomnosti směruje proudění vzduchu od jakékoli osoby zjištěné v místnosti, je-li aktivováno řízení proudu vzduchu.  

Podlahový senzor zjišťuje průměrnou teplotu podlahy a zajišťuje co nejrovnoměrnější rozdělení teplot mezi stropem a podlahou.

Rotace služby a zálohování jako standard
Funkce rotace služby a zálohování jsou velmi důležité pro aplikace chlazení infrastruktury. Normálně se tyto funkce realizují pomocí přídavných adaptérů.  

Avšak v případě venkovních jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace služby a zálohování součástí modelů BRC1E53* / BRC1H51*.

Zvuková stupnice v dB(A)

Startující letadlo 

Konverzace  
mezi lidmi

Tichý  
rozhovor

Neslyšitelný zvuk
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Vysvětlení vlastností a funkcí / wifi ovládání

Časové plánování - tešte se na návrat do útulného domova
Týdenní časovač vám umožňuje programovat celotýdenní provoz 

klimatizace, takže se nebudete muset zabývat jejím manuálním zapínáním 

a vypínáním. Programovat lze až 4 operace pro každý den v týdnu. Jednotky 

bez týdenního časovače mají 24hodinový časovač, který vám umožňuje 

naprogramovat jeden čas zapnutí a jeden čas vypnutí jednotky každý den.

Program 1
ZAPNUTO

Program 3
ZAPNUTO

Program 2
VYPNUTO

Program 4
VYPNUTO

6:00 8:30 17:30 22:00

25 ºC 27 ºC

Možnost ovládání on-line - vše budete mít pod absolutní kontrolou, kdykoli a odkudkoli
Jednotky schopné on-line ovládání lze ovládat odkudkoli a kdykoli pomocí vašeho mobilního telefonu nebo tabletu. 

Tato funkčnost vyžaduje volitelné příslušenství a musí být k dispozici lokální síť pro připojení jednotky. Kromě snadného 

a jednoduchého použití ovládání přímo z vašeho mobilního zařízení má většina jednotek prostředky umožňující připojení 

k so6stikované domácí automatizaci nebo systémům správy budov s použitím komunikačních protokolů Modbus nebo KNX, 

popřípadě centrálního ovládání Daikin. (Připojení prostřednictvím BACnet nebo LON je možné i pomocí sítě Daikin DIII-Net.)

Mimořádně široký provozní rozsah - budete mít jistotu, že jednotka bude fungovat, když to budete nejvíce potřebovat!
Není nic pěknějšího než útulně vyhřátý obývací pokoj, když venku mrzne – mnohé naše provozní 

rozsahy garantují teplo, i když se venku ochladí na -20 nebo dokonce -25 °C!

Některé technické aplikace se však mohou zahřát, i když je venku zima. Jednotky označené tímto štítkem mohou spolehlivě 

pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách až -15 C (Netýká se aplikací dělených multijednotek.)

Multi-Split Aplikace - komfort pro celý domov, díky jediné venkovní jednotce
Tuto jednotku lze použít pro připojení k děleným venkovním multijednotkám. Aplikace dělených multijednotek vám umožňují klimatizovat několik 

místností pomocí jediné venkovní jednotky, což vám poskytuje výhodu jednodušší a elegantnější instalace s menšími prostorovými nároky venku. Venkovní 

dělené multijednotky jsou schopny obsluhovat 2 až 5 vnitřních jednotek a se systémem Super-Multi-Plus lze obsluhovat až 9 vnitřních jednotek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - stejná teplota kdekoli, i ve velkých prostorách
Klimatizování velkých osamocených prostor lze vždy efektivně uskutečnit jen pomocí jedné vnitřní jednotky. Dvojnásobné, trojnásobné a dvakrát dvojnásobné aplikace 

SkyAir vám umožňují rozdělit kapacitu jediné venkovní jednotky mezi dvě, tři nebo čtyři vnitřní jednotky. To zaručuje dobré a rovnoměrné rozdělování vzduchu 

a teploty v celém prostoru, bez potřeby instalace více menších venkovních jednotek. Tato ikona symbolizuje možnost použít vnitřní jednotku v takových aplikacích.

Čerpadlo kondenzátu
Tato jednotka je standardně vybavena (nebo volitelně, je-li to uvedeno) odsávacím čerpadlem kondenzátu. Zkondenzovanou vodu, 

která se tvoří během chlazení, je pak možné snadno vypustit trubkou nacházející se nad jednotkou. Originální odsávací čerpadla 

kondenzátu Daikin mají tichý provoz, jsou spolehlivá a mají nízkou spotřebu energie díky použití stejnosměrných motorů.

-15°

Modbus 

KNX

DIII-Net

-25°

Příslušenství wi"

Kvalita vnitřního vzduchu - čistý vzduch, protože nám na něm záleží!
Vysoce kvalitní řešení Daikin pro čištění vzduchu jsou schopna absorbovat a likvidovat bakterie, viry, 

formaldehydy, čpavek, oxidy dusíku a jiné škodlivé látky, včetně pachů tabáku a domácích zvířat, tak 

aby zůstal jen svěží čistý vzduch bez alergenů. A to vše probíhá takřka bez povšimnutí.

Wi-Fi adaptéry 

Vnitřní jednotka BRP069B41 BRP069B42 BRP069B43 BRP069B45 BRP069A81

Ururu Sarara (FTXZ-N) •

Stylish (C/FTXA-A) Wi-Fi adaptér namontovám z výroby 

Daikin Emura(1) (FTXJ-M) *již v jednotce

Perfera (C/FTXM-M) •

Comfora (FTXP-L) •

Sensira (FTXF-A) •

Parapetní jednotka (FVXM-F) •

Kanálová jednotka (FDXM-F3) •

Perfera opt. pro vytápění (FTXTM-M) •

Comfora opt. pro vytápění R32 (FTXTP-K) •

Cena adaptéru 578,- 578,- 578,- 578,- 3.828,-


