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Nexura gör din värld komfortabel. Den svala 

sommarbrisen eller myset från en extra värmekälla 

ger en känsla av välbehag i ditt hus, året runt. Dess 

diskreta, men ändå stiliga design, med en fronpanel 

som sprider extra värme, dess låga ljudnivå och 

minskade luftfl öde, gör ditt rum till ett himmelrike.

>  KOMFORT ÄR NYCKELN

komfort

Daikin 

introducerar
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Tyst och diskret erbjuder Nexura dig det bästa 

inom värme och kyla i en komfortabel design. 

Självklart används den senaste tekniken inom 

värme pumpteknologi men dess bästa egenskap 

är en dold sådan: Frontpanelen värms upp för att 

ge dig den unika känslan av ett varmt element.

> VÄRME & KYLA I ETT

Det bästa från 
två världar 
i samma enhet Värme & kyla
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Intelligent
Eff ektfull
Tyst

strålnings-

värme
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Ljudskala

24 dB

> VÄRMEN ÄR PÅ

För extra komfort en kall dag kan den främre aluminiumpanelen på Nexura 

värmas upp, precis som ett vanligt element. Resultatet? En behaglig känsla 

av varm luft som omsluter dig. Allt du behöver göra är att aktivera denna 

unika egenskap genom att trycka på knappen "radiant" (strålande) på din 

fj ärrkontroll. Så enkelt är det. Kombinera det med en låg ljudnivå och minskat 

luftfl öde så fi nns det inget som hindrar dig från att njuta av en mysig och 

avslappnande atmosfär i ditt rum. 

> SÅ TYST DEN ÄR

Inomhusenheten distributerar luftflödet lika tyst som en viskning. Ljudet 

som skapas är endast 23 dB(A) vid kyla och 22 dB(A) vid värme. Som en 

jämförelse ligger omgivningsbruset i ett tyst rum på upp till 40 dB(A) i 

genomsnitt.

> SÅ REN OCH FRISK LUFT

Det fotokatalytiska luftrensningsfiltret med titanapatit fångar upp 

mikroskopiska dammpartiklar i luften, absorberar organiska föroreningar 

som bakterier och virus och det bryter till och med ner lukter.

> FÖRSIKTIGHET ÄR ORDET

För att garantera en behaglig temperatur i rummet fl yttar Daikin Nexura 

vertikala autoswingsystem automatiskt luftriktarna upp och ner, vilket 

skapar en jämn luftfördelning i rummet.

strålnings-

värme
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Stilren  

> DISKRET OCH VACKER DESIGN 

Utseendet hos Nexuras golvenhet är 

funktionell, ändå stilig. Dess smidiga 

design och fl ödande linjer integrerar 

enkelt med samtida interiörer. Dess 

kraftfulla, nästintill ljudlösa funktion, når 

din optimala temperatur på nolltid. Den 

mysiga känslan av ett behagligt skönt 

element som frontpanelen ger dig gör 

nästan så man önskar att vintern aldrig 

tar slut.

> Optimal komfort året runt

> Mycket tyst drift: 

ner till 19 dB(A)

> Lågt luftfl öde

> Alla storlekar har energiklass A

> Stilig design som smälter in i 

alla hem

design 

19 dB(A)
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Energi-
eff ektiv       

Energiklass A

I värmeläge använder Nexura en förnyelsebar energikälla: luft. Detta 

gör den mer energieff ektiv än värmekällor som använder fossilbränsle.  

Enhetens energiprestandakoeffi  cient (COP) ligger på mer än 4 (4,83). 

Detta innebär att systemet levererar hela 4 kW kyl- eller värmekapacitet 

för varje kilowatt av elektricetet den förbrukar vilket ger en eff ektivitet på 

hela 400 %.

>  ENERGISNÅL
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>  SOV GOTT PÅ NATTEN

Nexuras  nattläge förhindrar alltför stark uppvärmning och avkylning på natten 

så att du ska kunna sova skönare. Om timern är påslagen kommer enheten 

automatiskt att ställa in temperaturen på 2 ºC kallare vid värme och 0,5 ºC 

varmare vid kyla. Detta förhindrar snabba temperatur förändringar som kan 

störa sömnen.

>  IBLAND BEHÖVER DU TA DET LUGNT

Econo-läget minskar elkonsumtionen och förhindrar överbelastning när 

andra hushållsapparater används. Genom att aktivera Econo-läget minskar 

den maximala driftströmmen och energikonsumtionen med ca 30 % under 

uppstarten. 

Sov 
behagligt
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Värme & 
Kyla 
i ett 

> INSTALLATION

Vare sig Nexura är inbyggd, väggmonterad eller stående, smälter 

den in tack vare att den är diskret, och passar med din interiör 

utan problem.

> TILLÄMPNING

Nexura kan installeras i ett enda rum med en inomhusenhet 

ansluten till en utomhusenhet, eller i flera rum med maximalt nio 

inomhusenheter anslutna till en utomhusenhet. Utomhusenheten 

kan monteras på taket, terrassen eller på en yttervägg.

> FLEXIBEL STYRNING

Inomhusenheten är lätt att styra med den infraröda fjärrkontrollen 

som är standard. Den är utrustad med en timer så att du kan 

programmera ett 7-dagarsschema med 4 olika åtgärder varje dag. 

standard inbyggd Stående på ben

Enkel att installera
Enkel att styra
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Golvstående enhet med strålande värmepanel

Värme & kyla
Inomhusenheter FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Kylkapacitet min./nom./max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6

Värmekapacitet min./nom./max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1

Eff ektförbrukning Kyla Nom. kW 0,55 0,95 1,52

Värme Nom. kW 0,78 1,21 1,58

EER köldfaktor 4,55 3,68 3,29

COP värmefaktor 4,36 3,72 3,67

SEER* 4,75 4,74 4,70

Årlig energiförbrukning kWh 275 475 760

Energiklass Värme/kyla A/A A/A A/A

Hölje Färg Vit Vit Vit

Dimensioner Enhet HöjdxBreddxDjup mm 600x950x215 600x950x215 600x950x215

Vikt Enhet kg 22 22 22

Ljudeff ektsnivå Kyla Hög dBA 54 55 60

Värme Hög dBA 55 56 60

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Norm/Låg/Ljudlös dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Värme Hög/Norm/Låg/

Ljudlös/Strålande

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

Köldmedium Typ R-410A R-410A R-410A

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 6,35 6,35

Gas YD mm 9,5 9,5 12,7

Dränering YD mm 18,0 18,0 18,0

Strömförsörjning Fas:Frekvens:Spänning Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

Utomhusenheter RXG25K RXG35K RXG50K

Dimensioner Enhet HöjdxBreddxDjup mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300

Vikt Enhet kg 34 34 48

Ljudeff ektsnivå Kyla Hög dBA 61 63 63

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Super/Låg dBA 46/43 48/44 48/44

Värme Hög/Super/Låg dBA 47/44 48/45 48/45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT 10~46 10~46 10~46

Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~20 -15~20 -15~20

Köldmedium Typ R-410A R-410A R-410A

Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 20 20 30

Nivåskillnad IE - UE Max. m 15,0 15,0 20,0

Total rörledningslängd System Verklig m - - -

Strömförsörjning Fas:Frekvens:Spänning Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

*prEN14825 (fråga om version 2010)
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>

EN INNOVATION FÖR DIN FÖRMÅN: 

INVERTERTEKNIK

Invertertekniken, utvecklad av Daikin, är en verklig innovation 

inom området klimatstyrning. Principen är enkel: invertern 

anpassar energiuttaget så att det överensstämmer med 

eff ektbehovet. Varken mer eller mindre. Denna teknik ger dig 

två väsentliga fördelar:

1.  KOMFORT

Invertern betalar sig många gånger om genom sin 

förbättrande komfort. Ett värmepumpsystem med en 

inverter ställer kontinuerligt in värme och kyla för att erhålla 

rätt temperatur i rummet. En inverter minskar uppstarttiden 

vilket gör att önskad rumstemperatur erhålls snabbare. Så 

snart som temperaturen är uppnådd, ser invertern till att den 

upprätthålls.

2.  ENERGISNÅL

Eftersom en inverter övervakar och ställer in 

omgivningstemperaturen när det behövs, reduceras 

energiförbrukningen med 30 % i jämförelse med traditionella 

på/av-system! 

Inverter-
teknik 
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DAIKIN SWEDEN AB - Box 3076, SE-169 03 Solna - Tel: +46 (0)8 564 855 40 - Fax: +46 (0)8 564 855 50 - info@daikin.se - www.daikin.se 

Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 

bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har 

sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd 

garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för 

speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras 

häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. 

Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller 

indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad 

till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är 

upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikins unika position som tillverkare av 

luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och 

köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i 

miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att 

bli den främsta leverantören av produkter som har liten 

påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs 

ekologisk design och utveckling av ett brett utbud 

av produkter och ett energihanteringssystem, som 

resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall. 

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification 

Programme för luftkonditionerare (AC), vätskekylare 

(LCP) samt fancoil-enheter (FCU); kontrollera gällande 

validitet av certifikaten online: www.eurovent-

certification.com eller: www.certiflash.com
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