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CUVÂNTUL CHEIE
ESTE CONFORTUL
Nexura vă face viaţa mai confortabilă. Răcoarea
unei adieri de vară sau confortul unei surse de
căldură suplimentare aduc un sentiment de
bunăstare în spaţiul dvs. de locuit pe tot parcursul
anului. Designul său discret dar elegant, cu un
panou frontal care radiază căldură suplimentară,
nivelul său de zgomot redus şi jetul redus de aer
transformă camera dvs. în paradis.

Tot ce-i mai bun
din două lumi
într-una singură
>

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE ÎNTR-UN SINGUR APARAT
Liniştit şi discret, Nexura vă oferă tot ce este mai bun în încălzire şi răcire, în
confort şi design. Foloseşte desigur o tehnologie cu pompă de căldură de
ultimă generaţie, dar caracteristica sa cea mai bună este una ascunsă: panoul
frontal se încălzeşte pentru a vă oferi acel sentiment unic de radiator cald.

Încălzire şi Răcire

Inteligent
Puternic
Silenţios
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ÎNCĂLZIREA ESTE PORNITĂ

Pentru a avea şi mai mult confort în zilele răcoroase, panoul frontal din aluminiu
al unităţii Nexura se încălzeşte la fel ca un radiator tradiţional. Rezultatul? Aerul
cald vă învăluie şi vă simţiţi bine. Şi tot ce aveţi de făcut pentru a activa această
funcţie unică este să apăsaţi butonul "radiant" de pe telecomandă. Este atât
de simplu. Combinaţi acest lucru cu un nivel de zgomot redus şi jet redus de
aer, şi nimic nu vă împiedică să vă bucuraţi de confortul şi atmosfera destinsă
a camerei dumneavoastră.
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24 dB

ATÂT DE SILENŢIOS

Jetul de aer produs de unitatea interioară se aude ca o şoaptă. Zgomotul
produs abia dacă atinge 22 dBA în răcire şi 19 dBA în încălzire. În
comparaţie, zgomotul ambiental dintr-o cameră liniştită atinge în medie
40 dBA.
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AER ATÂT DE PUR ŞI PROASPĂT

Filtrul de aer fotocatalitic din apatit de titan reţine particulele de praf
microscopice din aer, absoarbe bacteriile şi viruşii, elimină chiar şi
mirosurile.
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TEMPERATURĂ UNIFORMĂ

Pentru a asigura o temperatură uniformă în cameră, sistemul de baleiere
verticală Daikin Nexura mişcă automat clapetele în sus şi în jos, distribuind
jetul de aer uniform în cameră.
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>

ACUM N-O MAI VEDEŢI
Unitatea de pardoseală Nexura are un
aspect funcţional şi totodată elegant.
Designul său inovativ face să se integreze
cu uşurinţă în interioarele de azi. Prin
funcţionarea sa silenţioasă şi de mare
performanţă temperatura dorită de dvs.
poate ﬁ atinsă în cel mai scurt timp.
Senzaţia plăcută de radiator cald, oferită
de panoul frontal, aproape că vă face să
doriţi ca iarna să nu se termine niciodată.

> Confort optim în tot timpul anului
> Funcţionare extrem de silenţioasă:
până la 19 dB A
> Debit de aer redus
> Gama completă de etichete
energetice clasa A
> Design elegant ce se potriveşte cu
orice interior

19 dBA

Eﬁcienţă
energetică
Clasa de
eﬁcienţă
energetică A
(eticheta A)
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EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Când funcţionează în modul încălzire, Nexura foloseşte o sursă de
energie regenerabilă: aerul. Acest lucru o face mai eﬁcientă energetic
faţă de încălzirea cu combustibili fosili. Unitatea atinge un coeﬁcient de
performanţă energetică (COP) de mai mult de 4. Acesta înseamnă că
pentru ﬁecare kilowatt de electricitate folosit sistemul produce până la 4
kilowaţi în capacitatea de încălzire sau în cea de răcire, atingând astfel rata
de eﬁcienţă de 400%!

Somn
reconfortant
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NOPŢI LINIŞTITE, SOMN NETULBURAT

Pentru a vă ajuta să dormiţi mai confortabil, funcţia nocturnă a aparatului Daikin
Radiation FVX va preveni supraîncălzirea sau răcirea exagerată a aerului în timpul
nopţii. Dacă timer-ul este pornit, aparatul va seta automat o temperatură cu 2 °C mai
joasă la încălzire şi cu 0,5 ° C mai ridicată la răcire. Acest lucru previne schimbările
rapide de temperatură care v-ar putea deranja somnul.
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CÂTEODATĂ E NEVOIE SĂ REDUCEŢI VITEZA

Modul de funcţionare Econo(mic) reduce consumul de energie şi previne
supraîncărcarea atunci când sunt în folosinţă şi alte aparate de uz casnic. Prin activarea
modului de operare Econo(mic), în timpul pornirii consumul maxim de curent şi de
energie se reduc cu aproximativ 30%.

Încălzire şi Răcire
într-un singur aparat
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încorporat

aşezat pe pardoseală

INSTALAREA

Fie încorporat, montat pe perete sau aşezat pe pardoseală, Nexura
este discret şi se integrează uşor în interiorul dvs.
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UTILIZAREA

Nexura poate fi folosit într-o singură cameră, având o unitate
interioară conectată la o unitate exterioară, sau într-un sistem cu
mai multe camere, cu maxim nouă unităţi interioare conectate
la o unitate exterioară. Unitatea exterioară poate fi instalată pe
acoperiş, pe balcon sau pe un perete exterior.
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COMANDĂ FLEXIBILĂ

Unitatea interioară poate fi controlată cu uşurinţă prin
telecomanda cu infraroşu furnizată în pachetul standard. Aceasta
este echipată cu un temporizator săptămânal, permiţându-vă să
setaţi un program de şapte zile cu patru acţiuni diferite pentru
fiecare zi.

Unitate de pardoseală
cu panou de încălzire radiant

Încălzire şi răcire
Unităţi interioare
Capacitatea de răcire Min./Nom./Max.
Capacitatea de încălzire Min./Nom./Max.
Putere de intrare Răcire
Nom.
Încălzire
Nom.
EER (rata de eficienţă energetică)
COP (coeficient de performanţă)
SEER (rata de eficienţă energetică sezonieră)*
Consum anual de energie
Etichetă energetică Răcire/Încălzire
Carcasă
Culoare
Dimensiuni
Unitate
ÎnălţimexLăţimexAdâncime
Greutate
Unitate
Nivel putere
Răcire
Înalt
sonoră
Încălzire
Înalt
Înalt/Nom/Redus/Silenţios
Nivel presiune
Răcire
sonoră
Încălzire
Înalt/Nom/Redus/
Silenţios/Radiant
Agent frigorific
Tip
Racorduri
Lichid
Dext
conducte
Gaz
Dext
Dren
Dext
Alimentare curent electric Fază;Frecvenţă;Tensiune
Unităţi exterioare
Dimensiuni
Greutate
Nivel putere sonoră
Nivel presiune
sonoră

ÎnălţimexLăţimexAdâncime
Unitate
Unitate
Răcire
Înalt
Răcire
Înalt/Foarte redus
Încălzire
Înalt/Foarte redus
Domeniu de
Răcire
Ambient Min.~Max.
funcţionare
Încălzire
Ambient Min.~Max.
Agent frigorific
Tip
Racorduri
Lungime conducte Max.
OU - IU
conducte
Diferenţa de înălţime IU - OU Max.
Lungime totală conducte Sistem Efectiv
Alimentare curent electric Fază;Frecvenţă;Tensiune

*prEN14825 (versiunea de cercetare 2010)

kW
kW
kW
kW

kWh

mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm
mm
Hz;V

mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
m
Hz;V

FVXG25K
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,55
0,78
4,55
4,36
4,75
275
A/A
Alb
600x950x215
22
54
55
38/32/26/23

FVXG35K
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
0,95
1,21
3,68
3,72
4,74
475
A/A
Alb
600x950x215
22
55
56
39/33/27/24

FVXG50K
1,7/5,0/5,6
1,7/5,8/8,1
1,52
1,58
3,29
3,67
4,70
760
A/A
Alb
600x950x215
22
60
60
44/40/36/32

39/32/26/22/19

40/33/27/23/19

46/40/34/30/19

R-410A
6,35
9,5
18,0
1;50;220-240

R-410A
6,35
9,5
18,0
1;50;220-240

R-410A
6,35
12,7
18,0
1;50;220-240

*RXG25K
550x765x285
34
61
46/43
47/44
-10~46
-15~20
R-410A
20
15,0
1;50;220-240

*RXG35K
550x765x285
34
63
48/44
48/45
-10~46
-15~20
R-410A
20
15,0
1;50;220-240

*RXG50K
735x825x300
48
63
48/44
48/45
-10~46
-15~20
R-410A
30
20,0
1;50;220-240
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O INOVAŢIE PENTRU BINELE TĂU:
TEHNOLOGIA INVERTER
Tehnologia inverter dezvoltată de Daikin este o adevărată
inovaţie în domeniul climatizării. Principiul este simplu:
aparatele inverter reglează energia folosită pentru a se
potrivi cerinţelor reale. Nici mai mult, nici mai puţin. Această
tehnologie vă aduce două beneﬁcii concrete:

1. CONFORT
Inverterul vă răsplăteşte investiţia prin confortul îmbunătăţit.
Un sistem de pompă de căldură cu inverter îşi reglează
încontinuu capacitatea de răcire şi cea de încălzire pentru
a menţine temperatura încăperii. Inverterul reduce timpul
de pornire, permiţând astfel ca în încăpere să ﬁe atinsă mai
repede temperatura dorită. De îndată ce această temperatură
a fost atinsă, inverterul asigură menţinerea ei constantă.

2. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Deoarece un sistem inverter monitorizează şi reglează
temperatura interioară atunci când este nevoie, consumul
de energie scade cu 30% comparativ cu un sistem tradiţional
pornit / oprit!
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Daikin Europe NV participă în programul de certificare
Eurovent pentru aparate de aer condiţionat (AC),
pachete de răcire cu lichid (LCP) şi ventiloconvectoare
(FC), Verificaţi valabilitatea certificatului on-line:
www.eurovent-certification.com
sau
folosind:
www.certiflash.com

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Prezenta broşură este elaborată doar cu scop informativ şi nu constituie o
ofertă care să genereze obligaţii pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a
elaborat conţinutul acestei broşuri conform celor mai bune informaţii de care
dispune. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire
la completitudinea, acurateţea, corectitudinea sau corespondenţa pentru un
anume scop al conţinutului broşurii sau ale produselor şi serviciilor prezentate
în aceasta. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin
Europe N.V. respinge în mod explicit orice responsabilitate pentru orice daune
directe sau indirecte, în sensul cel mai larg al cuvântului, care decurg din sau
au legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut al
broşurii cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.
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Poziţia unică a lui Daikin, în calitate de producător de
echipamente de aer condiţionat, compresoare şi agenţi
frigorifici a condus la implicarea sa strânsă în problemele
de mediu. De câţiva ani Daikin intenţionează să devină
un lider în furnizarea de produse care au un impact redus
asupra mediului. Această provocare impune proiectare
ecologică, precum şi dezvoltarea unei game largi de
produse şi a unui sistem de gestionare a energiei,
care să conducă la conservarea energiei şi reducerea
deşeurilor.

