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 › Уникатниот зрачен преден панел ви дава удобна и природна топлина на студените 
денови.

 › Нуди максимална флексибилност: Може да се инсталира вграден, на ѕидот или 
стоечки.

 › Воздухот се дистрибуира во звукот на шепотење, нема дури ни да ја забележете.

 › Елегантниот дизајн го прави атрактивен дел од вашиот дом.

Најдоброто од двата света обединети во стилски начин. Без 
компромис, едноставно совршена удобност зраќејки го вашиот дом.
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NEXURA
ПАРАПЕТНА ЕДИНИЦА

Најдоброто од двата света обединети во 
стилски начин. Без компромис, едноставно 
совршена удобност зраќејки го вашиот дом.

Енергетска ефикасност до

Кажете им збогум на 
бактерии, вируси и мириси. 
Кажете здраво на чистиот 
воздух.

Толку тивка што нема да го 
слушнете. Слатки соништа 
и добра ноќ.

Уникатно чувство на 
вградениот топлотен 
радијатор.

Инсталирајте како сакате! 
На ѕид, вграден или 
стоечка.
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Податоци за ефикасност FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Годишна потрошувачка на енергија kWh 134 189 324

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Годишна потрошувачка на енергија kWh 842 1.087 1.543

Внатрешна единица FVXG 25K 35K 50K
Куќиште Боја Fresh white (6.5Y 9.5/0.5)
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x950x215
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа/Radiant heat dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Надворешна единица RXG 25L 35L 50L
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 550x765x285 735x825x300
Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10~46

Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -15~18
Поврзувања на 
цевките

Должина на цевки НЕ - ВЕ Макс. m 20 30
Висинска разлика ВЕ - НЕ Макс. m 15 20

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 20
Разладно средство Тип/Полнење/TCO

2
/GWP R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5 R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5
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Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за 

сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење 

(LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете 

ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.

eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com

Daikin производите се дистрибуираат од:

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не 
се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста 
за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите 
се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока 
смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата 
содржина е авторско право на Daikin Europe N.V. 
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