Nexura

Perfekt komfort og design

Perfekt komfort

Frontpanel med strålevarme

Styring

Hvis du synes, at rummet er for varmt
eller for koldt, kan du hurtigt køle eller
opvarme det ved at vælge 'powerful
mode'. Efter 20 minutter vender enheden
tilbage til dens oprindeligt indstillede
funktion. Daikins gulvmodeller er stille
som en hvisken og yderst lydsvage, helt
ned til 19 decibel, så du nærmest ikke
ænser dem.

Nexura har et frontpanel, der kan afgive
strålevarme, ligesom en traditionel
radiator, hvilket giver dig ekstra komfort
på kolde vinterdage.

Daikins gulvmodeller leveres med en
standard ledningsfri fjernbetjening.
Vores online styring sikrer, at du altid har
kontrollen over enheden, lige meget hvor
du er. Du kan styre din varmepumpe med
en app (tilgængelig for iOS og Android).
Den ugentlige timer kan indstilles til at
starte driften når som helst på daglig eller
ugentlig basis.

Filter

Luftstrøm

Daikins fotokatalytiske filter
med titaniumapatit er akkurat
lige så imponerende, som det
lyder. Det fjerner luftbårne
støvpartikler og nedbryder lugt
fra f.eks. tobak og husdyr. Det
indfanger og tilintetgør også
skadelige organiske kemiske
substanser, som bakterier, vira
og allergifremkaldende stoffer.

Da Daikins gulvmodeller
er tæt ved gulvet, skaber
de en perfekt luftstrøm
rundt i rummet. Deres
blæserhastighedsfunktion
vælger automatisk den rette
hastighed for at opnå eller
vedligeholde den temperatur,
du har valgt.
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Moderne komfort døgnet rundt

Standard
Nominel
kapacitet (kW)

Elegant
gulvmodel med
strålevarmepanel
der giver
komfortabel varme
og lavt lydniveau

FVXG25K + RXG25L

Køling

Opvarmning

1,3/2,5/3,0

1,3/3,4/4,5

Energimærkning

Køling

Pdesign (kW)

Opvarmning

Køling

Opvarmning

A++

2,50

2,80

3,50

3,10

5,00

4,60

A++

FVXG35K + RXG35L

1,4/3,5/3,8

1,4/4,5/5,0
A+

FVXG50K + RXG50L

1,7/5,0/5,6

1,7/5,8/8,1

A

Indeholder fluoreret drivhusgas

Optimeret for opvarmning
Elegant
gulvmodel med
strålevarmepanel
der giver
komfortabel
varme og lavt
lydniveau, ned til
-25°C

FVXG25K + RXLG25M

Nominel
kapacitet (kW)
Køling

Opvarmning

1,2/2,5/5,1

1,0/4,5/6,5 /
3,5 (3)

Energimærkning

Opvarmning

A++

FVXG35K + RXLG35M

1,4/3,5/5,6

1,1/5,6/7,0 /
4,0 (3)

Opvarmning

Pdesign (kW)

Køling

Opvarmning

2,50

3,00

3,50

3,40

A+

Nominel effektivitet: køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning
(3) Maksimal gennemsnitlig opvarmningskapacitet ved -15°C
Indeholder fluoreret drivhusgas

Årligt energiforbrug
(kWh)
SEER

6,53

SCOP

4,65

Køling

Opvarmning

134

842

Mål for
indendørs
enhed

Lydniveau
indendørs
(dBA)

Lydniveau
udendørs
(dBA)

H x B x D (mm)

Køling

Køling

Køling

Opvarmning

61

38/32/26/23

39/32/26/22/19

39/33/27/24

40/33/27/23/19

44/40/36/32

46/40/34/30/26

Lydtryksniveau indendørs
(høj/nom/lav/stille) dBA

Kølemiddel
(R-410A)

GWP

52
6,48

4,00

189

1.087

5,41

4,18

324

1.543

Påfyldning
(kg/TCO2Eq)

1,05/2,2

600x950x215

2.087,5

63

SEER

6,99

SCOP

4,25

Årligt energiforbrug
(kWh)
Køling

Opvarmning

131

989

58

Mål for
indendørs
enhed

Lydniveau
indendørs
(dBA)

Lydniveau
udendørs
(dBA)

H x B x D (mm)

Køling

Køling

600x950x215
6,59

4,01

186

1.187

52

Lydtryksniveau indendørs
(høj/nom/lav/stille) dBA
Køling

Opvarmning

38/32/26/23

39/32/26/22/19*

61

1,6/3,3

Kølemiddel
(R-410A)
GWP

Påfyldning
(kg/TCO2Eq)

1/2,1
2.087,5
* i funktion for strålevarme

39/33/27/24

40/33/27/23/19*

Oversigt over

fordele
Econo-funktion (sparefunktion)



Standbyfunktion
Natindstilling



Kun ventilator



Kraftig funktion



Automatisk køle-varmeskift



Hviskende stille (ned til 19 dBA)



Strålevarme



Indendørs enhed med lydsvag drift



Udendørs enhed med lydsvag drift



Lodret autosving



Automatisk ventilatorhastighed



Ventilatorhastighedstrin

5

Affugtning



Titanium fotokatalytisk luftrensningsfilter



Lugtfjernende, fotokatalytisk filter
Luftfilter
Online betjening



Ugentlig timer



24-timers timer



Trådløs fjernbetjening



Fortrådet fjernbetjening



Central fjernbetjening



Automatisk genstart



Selvdiagnose



Multi kombinationer



VRV til boliganlæg
-25°

Garanti for drift ned til -25°C



med RXLG-M
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Daikin Europe NV deltager i “Eurovent Certification Programme for
“Liquid Chilling Packages” (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU),
“Fan Coil Units” (FC) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF)
Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet online:
www.eurovent-certification.com eller ved brug af: www.certiflash.com
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Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen
udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er
komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående
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i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller
fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.
Nærværende publikation erstatter ECPDA14-006.

