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Med Nexura blir verden mer  komfortabel. Kjølig 

som en sommerbris eller lun som en ekstra 

varmekilde gir Nexura deg en følelse av velvære 

i oppholdsrommene hele året. Det beskjedne, 

men likevel stilrene designet med frontpanel 

som utstråler varme, det lave støynivået og den 

reduserte luftstrøm, forvandler rommet til et 

paradis.

>  KOMFORT ER NØKKELEN!

Ren 
komfort

Daikin 

introduserer
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Stillegående og diskret tilbyr Nexura deg det 

beste innen varme og kjøling, komfort og 

design. Selvfølgelig bruker den toppmoderne 

varmepumpeteknologi, men den beste egenskapen 

er skjult: frontpanelet varmes opp for å gi deg den 

unike følelsen av en varm radiator.

> OPPVARMING OG KJØLING I ETT

Det beste fra 
to verdener 
er samlet Oppvarming og kjøling
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Smart
kraftig og
stillegående

stråle-
varme
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Lydskala

24 dB

> VARMEN ER PÅ!

Du får enda bedre komfort på kalde dager. Nexura har med frontpanel i 

aluminium kapasitet til å varme opp, akkurat slik som en tradisjonell radiator. 

Hva er resultatet? En komfortabel følelse av varm luft som omgir deg. Alt du må 

gjøre er å aktivere denne unike egenskapen ved å trykke på "radiant" -knappen 

på fj ernkontrollen. Så enkelt er det! Kombinerer du dette med et lavt støynivå 

og liten luftstrøm, er det ingenting som kan stoppe deg fra å nyte den koselige 

og avslappende atmosfæren i rommet.

> SÅ STILLEGÅENDE!

Innedelen fordeler luften tilnærmet lydløst. Støynivået som genereres 

er så lavt som 22 dBA i kjølemodus og 19 dBA i ”radiatormodus”. Til 

sammenligning er lyden i et stille rom omtrent på 40 dBA.

> REN OG FRISK LUFT!

Det fotokatalytiske filteret fanger mikroskopiske støvpartikler fra luften, 

absorberer organiske forurensninger slik som bakterier og virus, og fjerner 

lukt.

> MED FORSIKTIGHET!

For å sikre en behagelig temperatur i rommet beveger Daikin Nexura 

de vertikale spjeldene automatisk opp og ned. Dette skaper en jevn 

distribusjon av luft gjennom rommet.

stråle-
varme
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Nå ser 

>  DU KAN IKKE LA VÆRE! 

Utseende til Nexura gulvmodell er 

funksjonell men også stilig. Med 

sitt stilrene design er den enkel å 

integrere i nåtidens interiør. Med 

svært stillegående drift oppnår den 

temperaturen som passer deg, på et 

øyeblikk. Den gode og komfortable 

følelsen av en varm radiator som 

frontpanelet skaper, gjør at du nesten 

ønsker at vinteren skal vare evig.

> Optimal komfort hele året

> Meget stille drift: 

ned til 19 dBA

> Liten luftstrøm 

> Nexura er energimerket i klasse A

> Stilrent design som passer til 

ethvert interiør

du det! 

19 dBA
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Energi-
eff ektivitet       

Energimerking 
i Klasse A

Når Nexura er i oppvarmingsmodus bruker den en uendelig fornybar 

energikilde: uteluft. Dette gjør den mer energieff ektiv enn all oppvarming 

som er basert på fossilt brennstoff . Enheten oppnår en varmefaktor (COP) 

på mer enn 4. Dette betyr at systemet produserer mer enn 4 kilowatt i 

oppvarmings- eller avkjølingsmodus for hver kilowatt med elektrisitet 

som tilføres. Dette gir en eff ektivitetsgrad på 400 %!

>   ENERGIEFFEKTIVITET
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>  SOV GODT OM NATTEN

Til å hjelpe deg å sove mer behagelig, vil varmepumpens nattinnstilling hindre 

at det blir for varmt eller for kaldt i rommet om natten. Dersom du har aktivert 

nattinstillingen, vil enheten automatisk stille inn temperaturen 2 °C kjøligere 

ved oppvarming og 0,5 °C varmere ved kjøling. Dette gir en riktigere og mer 

behagelig nattetemperatur og hindrer raske endringer som kan forstyrre deg 

når du sover.

>  NOEN GANGER TRENGER DU Å SLAPPE AV

I økonomimodus reduseres strømforbruket og hindrer overbelastning når andre 

elektriske husholdningsapparater er i bruk. Ved å aktivere økonomimodusen 

reduseres maksimal driftsstrøm og energiforbruk med ca. 30 % under oppstart. 

Sov 
komfortabelt
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Oppvarming 
og kjøling - 
i ett 

> MONTERING

Enten den er bygget inn, veggmontert eller står på ben, er Nexura 

diskret og passer inn i interiøret ditt uten problem.

> PLASSERING

Nexura kan enkelt monteres i alle rom, med én innedel koblet 

til en utedel, eller til bruk i flere rom med maksimalt ni innedeler 

koblet til én utedel. Utedelen kan monteres på taket, terrassen 

eller på en utvendig vegg.

> FLEKSIBEL KONTROLL

Innedelen er enkel å styre med den infrarøde fjernkontrollen som 

følger med som standard. Den kommer utstyrt med en ukes-

timer hvor du kan programmere en sjudagers plan med opptil fire 

forskjellige funksjoner per dag. 

standard innebygget stående på ben

Enkel å montere
Enkel å kontrollere
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Gulvmodell med strålevarmepanel

Oppvarming og kjøling
Innedeler FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Kjølekapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6

Oppvarmingskapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1

Inngående strøm Kjøling Nom. kW 0,55 0,95 1,52

Oppvarming Nom. kW 0,78 1,21 1,58

EER 4,55 3,68 3,29

COP 4,36 3,72 3,67

SEER* 4,75 4,74 4,70

Årlig energiforbruk kWt 275 475 760

Energimerke Kjøling/varme A / A A / A A / A

Kabinett Farge Hvit Hvit Hvit

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 600x950x215 600x950x215 600x950x215

Vekt Enhet kg 22 22 22

Lydeff ektnivå Avkjøling Høy dBA 54 55 56

Oppvarming Høy dBA 55 56 58

Lydtrykknivå Avkjøling Høy/Nom/Lav/Stille dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Oppvarming Høy/Nom/Lav/

Stille/Stråle

dBA
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/20

Kjølemedium Type R-410A R-410A R-410A

Rørkoblinger Flytende UD mm 6,35 6,35 6,35

Gass UD mm 9,5 9,5 12,7

Drenering UD mm 18,0 18,0 18,0

Strømforsyning Fase;Frekvens;Spenning Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

Utedeler *RXG25K *RXG35K *RXG50K

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300

Vekt Enhet kg 34 34 48

Lydeff ektnivå Avkjøling Høy dBA 61 63 63

Lydtrykknivå Avkjøling Høy/Super-Lav dBA 46/43 48/44 48/44

Oppvarming Høy/Super-Lav dBA 47/44 48/45 48/45

Driftsområde Avkjøling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46 -10~46

Oppvarming Omgivelser Min.~Maks. °CWB -15~20 -15~20 -15~20

Kjølemedium Type R-410A R-410A R-410A

Rørkoblinger Rørlengde Maks. OU - IU m 20 20 30

Nivåforskjell IU - OU Maks. m 15,0 15,0 20,0

Total rørlengde System Virkelig m - - -

Strømforsyning Fase;Frekvens;Spenning Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

*prEN14825 (undersøkelsesutgave 2010)
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>

EN NYSKAPNING TIL DIN FORDEL: 

INVERTERTEKNOLOGI

Inverterteknologien som er utviklet av Daikin er 

en sann nyskapning på klimakontrollområdet. 

Prinsippet er enkelt: inverteren justerer strømmen 

som brukes for å tilpasses det aktuelle behovet. 

Ikke mer, ikke mindre. Denne teknologien gir deg to konkrete 

fordeler:

1.  KOMFORT

Inverteren tilbakebetaler investeringen mange ganger 

med forbedret komfort. Et varmepumpesystem med en 

inverter justerer kontinuerlig avkjølings- og oppvarmings-

eff ekten så den tilpasses temperaturen i rommet optimalt. 

Invertersystemet forkorter oppstartstiden og gjør at man 

raskere oppnår romtemperaturen som trengs. Så snart 

temperaturen er nådd sikrer inverteren at den opprettholdes.

2.  ENERGIEFFEKTIV

En inverter overvåker og justerer romtemperaturen når 

det trengs, derfor minskes energiforbruket med 30 % 

sammenlignet med et tradisjonelt på/av-system! 

Inverter-
teknologi 
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikin produktene blir distribuert av:

Brosjyren er skrevet kun til informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud 

fra Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har utarbeidet innholdet i denne 

brosjyren i overensstemmelse med sin beste kunnskap. Det gis ikke uttrykte 

eller underforståtte garantier for fullstendighet, nøyaktighet eller egnethet for 

spesielle formål av innholdet og produkter og service som her er presentert. 

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Daikin Europe N.V. avviser 

uttrykkelig alt ansvar for alle direkte eller indirekte skader, i den videste forstand, 

som kommer fra eller kan forbindes med bruk og/eller fortolkning av denne 

brosjyren. Alt innhold er Daikin Europe N.V. sin opphavsrett.

Daikins unike posisjon som produsent av 

luftkondisjoneringsutstyr, kompressorer og 

kuldemedium har ført til et stort engasjement når det 

gjelder miljøspørsmål. I flere år har Daikin hatt som 

mål å bli en leder i framskaffelse av produkter som har 

begrenset påvirkning av miljøet. Denne utfordringen 

krever en økologisk design og utvikling av en rekke 

produkter og et energibehandlingssystem, som 

resulterer i energiøkonomisering og avfallsreduksjon. 

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent 

sertifiseringsprogram for klimaanlegg (AC), 

væskeavkjølingspakker (LCP) og viftekonvektorer 

(FCU), sjekk pågående gyldighet for sertifikat 

online. www.eurovent-certification.com eller bruk: 

 www.certiflash.com
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