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KONFORDAN VAZGEÇMEYİZ

Nexura, dünyanızı daha konforlu hale getiriyor. Bir
yaz esintisinin serinliği veya ilave bir ısı kaynağının
sıcaklığı ile tüm yıl boyunca yaşam alanınızda
konforu hissedebilirsiniz. İlave ısı yayma özelliğine
sahip ön paneliyle birlikte göze çarpmayan, ancak
şık tasarımı, düşük çalışma sesi seviyesi ve düşük
hava debisi odanızı cennete çevirecektir.

İki farklı dünyanın
en iyileri
birleşti! Isıtma ve Soğutma
>

ISITMA VE SOĞUTMA BİR ARADA
Sessiz ve farklı Nexura hem ısıtma ve soğutma, hem
de konfor ve tasarım açısından en iyisini sunuyor.
En son ısı pompası teknolojisini kullanmasının yanı
sıra, bir diğer önemli özelliğe daha sahiptir: ön
paneli, bir radyatörün verdiği benzersiz sıcaklık hissi
yaşamanız için ısınır.

Akıllı
Güçlü
Sessiz

>

KUSURSUZ ISITMA
Çalışma sesi ölçeği

Soğuk günlerde konforunuzu daha da arttırması için, Nexura'nın alüminyum
ön paneli normal bir radyatör gibi ısınma kabiliyetine sahiptir. Sonuç mu?
Sizi tamamen kuşatacak konforlu sıcak hava hissi! Bu benzersiz özelliği
etkinleştirmek için tek yapmanız gereken, uzaktan kumandanız üzerindeki
‘ısı yayma’ düğmesine basmak olacaktır. İşte bu kadar basit! Bu özellik düşük
çalışma sesi ve düşük hava debisi ile birleştiğinde, odanızın konforlu ve
24 dB
rahatlatıcı atmosferinin keyﬁni çıkarmanızı hiçbir
şey engelleyemez.

>

İNANILMAZ SESSİZDİR

İç ünite, havayı bir fısıltı sesiyle üfler. Üretilen çalışma sesi soğutma
modunda 22 dBA ve ısı yaymalı ısıtma modunda 19 dBA değerini
nadiren aşar. Buna karşılık, sessiz bir odadaki ortam sesi ortalama 40 dBA
seviyesindedir.

>

KESİNLİKLE TEMİZ VE TAZE HAVA

Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, havadaki mikroskobik
toz partiküllerini temizler, bakteri ve virüs gibi organik kirleticileri absorbe
eder ve hatta kötü kokuları giderir.

>

ZARİF ÇALIŞMA

Odanın her tarafında eşit sıcaklık elde edilmesi için, Daikin Nexura’nın
düşey otomatik salınım sistemi, kanatları otomatik olarak yukarı ve aşağı
hareket ettirerek, havanın oda içerisinde eşit dağılmasını sağlar.

Artık
biliyorsunuz
>

İNANAMAYACAKSINIZ
Nexura döşeme tipi ünitenin görünümü
fonksiyonel, ancak yine de şıktır. İnce
tasarımı ve kibar hatları her türlü iç
dekora sorunsuz uyum sağlar. Güçlü
sessiz çalışma özelliği istediğiniz zaman
sizin için uygun sıcaklığı sağlayabilir. Ön
panelin sunduğu konforlu sıcak radyatör
özelliği sayesinde kışın bitmesini hiç
istemeyeceksiniz.

> Tüm yıl boyunca optimum konfor
> Aşırı sessiz çalışma: 19 dBA değerine
kadar düşer
> Düşük hava debisi
> Tüm ürün aralığı A enerji sınıfıdır
> Her türlü dekora uyum sağlayan şık
tasarım

19 dBA

Enerji
verimliliği
A enerji
sınıfı
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Nexura, ısıtma modunda yenilenebilir bir enerji kaynağı olan havayı
kullanır. Bu da cihazın fosil yakıtlarıyla çalışan sistemlere kıyasla daha
yüksek bir enerji verimliliğine sahip olmasını sağlar. Ünitenin enerji
performansı katsayısı (COP) 4'ün üzerindedir. Bu da sistemin tükettiği her
1 kilowatt değerindeki elektriğe karşı 4 kilowatt'a kadar soğutma veya
ısıtma kapasitesi elde edilmesi anlamına gelir, kısacası verimlilik oranı
%400'dür!

Konforlu
uyku

>

GECELERİ RAHAT UYUYUN

Daha konforlu bir şekilde uyumanıza yardımcı olmak için, Daikin Isı Yayıcı FVX
gece ayar modu gece aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önler. Zamanlayıcı açık
konumda olduğu sürece, ünite otomatik olarak sıcaklığı ısıtma modunda 2°C
daha düşük ve soğutma modunda 0,5°C daha yüksek bir değere ayarlar. Bu da
uykunuzda sizi rahatsız edebilecek ani değişikliklerin yaşanmasını önler.

>

BAZEN KISMAK İSTERSİNİZ

Econo modu güç tüketimini azaltır ve diğer ev aletleri kullanımdayken aşırı
yüklenmeyi önler. Econo modu etkinleştirildiğinde, maksimum çalışma akımı
ve enerji tüketimi çalıştırma sırasında yaklaşık %30 oranında düşürülür.

Isıtma ve
Soğutma
bir arada
Kolay montaj
Kolay kontrol

standart

>

Ankastre

döşeme üzerine monte

MONTAJ

İster ankastre, ister duvara, ister döşeme üzerine, kısacası nereye
monte edilirse edilsin Nexura şık görüntüsünü korur ve her türlü iç
dekora sorunsuz uyum sağlar.

>

UYGULAMA

Nexura bir dış üniteye bir iç ünitenin bağlandığı tek odalı bir
uygulamada kullanılabileceği gibi, bir dış üniteye dokuz iç
ünitenin bağlandığı çok odalı uygulamalarda da kullanılabilir. Dış
ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte edilebilir.

>

ESNEK KONTROL

İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir uzaktan kumanda
ile kolayca kontrol edilebilir. Bu kumandada ayrıca haftanın yedi
günü için günde dört farklı çalışma modu programlanabilmesine
olanak sağlayan bir haftalık programlayıcı bulunur.

Radyant ısı panelli döşeme tipi ünite

Isıtma ve Soğutma
İç üniteler
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks.
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks.
Çekilen güç
Soğutma
Nom.
Isıtma
Nom.
EER
COP
SEER*
Yıllık enerji tüketimi
Enerji sınıfı
Soğutma/Isıtma
Gövde
Rengi
YükseklikxGenişlikxDerinlik
Boyutlar
Ünite
Ağırlık
Ünite
Ses gücü seviyesi Soğutma
Yüksek
Isıtma
Yüksek
Yüksek/Nom/Düşük/Sessiz
Ses basıncı
Soğutma
seviyesi
Yüksek/Nom/Düşük/
Isıtma
Sessiz/Isı Yayma
Soğutucu akışkan Tipi
Boru bağlantıları Sıvı
DÇ
Gaz
DÇ
Drenaj
DÇ
Güç beslemesi
Faz;Frekans;Gerilim
Dış üniteler
Boyutlar
Ağırlık
Ses gücü seviyesi
Ses basıncı
seviyesi

YükseklikxGenişlikxDerinlik
Ünite
Ünite
Soğutma
Yüksek
Yüksek/Süper Düşük
Soğutma
Yüksek/Süper Düşük
Isıtma
Çalışma sıcaklık
Soğutma
Ortam Min.~Maks.
aralığı
Isıtma
Ortam Min.~Maks.
Soğutucu akışkan Tipi
Boru bağlantıları Boru uzunluğu Maks.
DÜ - İÜ
Kot farkı
İÜ - DÜ Maks.
Toplam boru uzunluğu Sistem Mevcut
Güç beslemesi
Faz;Frekans;Gerilim

*prEN14825 (2010 sürümünü isteyin)

kW
kW
kW
kW

kWh

mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

mm
mm
mm
Hz;V

mm
kg
dBA
dBA
dBA
°C KT
°C YT
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
Beyaz
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
Beyaz
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
Beyaz
600x950x215
22
56
58
44/40/36/32

39/32/26/22/19

40/33/27/23/19

46/40/34/30/20

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

Inverter
Teknolojisi
>

GERÇEK YENİLİK: INVERTER
TEKNOLOJİSİ
Daikin tarafından geliştirilen inverter teknolojisi klima alanında
gerçek bir yeniliktir. Çalışma prensibi basittir: inverter klimalar
gerçek ihtiyaca uygun gücü ayarlar. Ne fazlası, ne eksiği. Bu
teknoloji temel olarak iki avantajı beraberinde getirmiştir:

1. KONFOR
Inverter klimalar, konforunuzu arttırırken enerji tasarrufu da
sağlayarak yatırım maliyetini fazlasıyla çıkartır. Bir inverter
heat pump sistemi, soğutma ve ısıtma gücünü sürekli olarak
odadaki sıcaklığa göre ayarlar. Gerekli oda sıcaklığına daha
hızlı ulaşılmasını sağlayarak sistemin istenen çalışma koşuluna
ulaşma süresini kısaltır. İstenen sıcaklık elde edildikten hemen
sonra ise sıcaklığın sabit tutulmasını sağlar.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Inverter klimalar ortam sıcaklığını sürekli olarak takip
ettiğinden ve gerektiğinde ayarladığından, geleneksel
sistemlere kıyasla % 30 daha az enerji tüketir!

3OHDVHILOORXWWKHUHTXHVWHGLQIRUPDWLRQ
3OHDVHILOORXWWKHUHTXHVWHGLQIRUPDWLRQ

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma
Paketleri (LCP) ve Fan coil cihazları (FC) için Eurovent
Belgelendirme programına katılmıştır. Devam eden
belge geçerliliklerini online olarak kontrol etmek için
şu adresleri ziyaret edin: www.eurovent-certification.
com veya: www.certiflash.com

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:
Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı
bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya
yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi
bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.
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Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi
olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla
yakından ilgilenmesine neden olmuştur. Yıllar boyunca
Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme
konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu zorluk
çeşitli ürünlerin ekonomik tasarımını ve geliştirilmesini
ve enerji korunması ve atık azaltılmasını kapsayan bir
enerji yönetim sistemini gerektirmektedir.

