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Nexura sprawia, że Twój świat staje się komfortowy. 
Chłód letniej bryzy lub przytulność dodatkowego 
źródła ciepła przynoszą do Twojego mieszkania 
dobre samopoczucie, obecne przez cały rok. 
Dyskretne, ale stylowe wzornictwo, przedni panel 
promieniujący dodatkowym ciepłem, niski poziom 
głośności i zmniejszony przepływ powietrza czynią 
z Twojego pokoju oazę spokoju.

>  NAJWAŻNIEJSZY JEST KOMFORT

Czysty 
komfort

Daikin 
przedstawia 
system 



Cichy i dyskretny, system Nexura oferuje wszystko 

co najlepsze w zakresie ogrzewania i chłodzenia, 

komfortu i wzornictwa. Wykorzystuje oczywiście 

najnowocześniejszą technologię pomp ciepła, lecz 

jego najlepsza cecha pozostaje w ukryciu: panel 

przedni nagrzewa się, zapewniając wyjątkowe 

uczucie ciepłego grzejnika.

> OGRZEWANIE I CHŁODZENIE W JEDNEJ JEDNOSTCE

Wszystko co  
najlepsze  
w grzaniu i chłodzeniu



Inteligentne
Z dużą mocą
Ciche



Skala głośności

24 dB

> OGRZEWANIE WŁĄCZONE

Aby zapewnić jeszcze większy komfort w chłodne dni, aluminiowy przedni 

panel jednostki posiada zdolność nagrzewania się, jak tradycyjny kaloryfer. 

Wynik? Komfortowe otaczające uczucie ciepłego powietrza. A wszystko, 

co musisz zrobić, aby uaktywnić tę wyjątkową funkcję, to wciśnięcie 

przycisku "radiant" na pilocie. Tylko tyle. Jeśli połączyć to z niskim poziomem 

głośności i zmniejszonym przepływem powietrza, nic nie powstrzyma Cię od 

rozkoszowania się przytulną i odprężającą atmosferą w pokoju

> CICHA PRACA

Jednostka wewnętrzna nawiewa powietrze z głośnością porównywalną 

do szeptu. W trybie chłodzenia poziom głośności wynosi zaledwie 22 dB(A) 

oraz 19 dB(A) w trybie ogrzewania promiennikowego. Dla porównania, 

szum otoczenia w cichym pomieszczeniu odpowiada średnio poziomowi 

40 dB(A).

> POWIETRZE JEST TAKIE CZYSTE I ŚWIEŻE

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza zatrzymuje obecne 

w powietrzu mikroskopijne cząsteczki kurzu, pochłania zanieczyszczenia 

biologiczne, takie jak bakterie czy wirusy, a nawet eliminuje zapachy.

> ROBI TO DELIKATNIE

Aby zapewnić harmonijny rozkład powietrza w pomieszczeniu, system 

regulacji pionowej Daikin Nexura powoduje automatyczny przesuw 

klap w górę i w dół, zapewniając równomierną dystrybucję powietrza 

w pomieszczeniu.



Teraz  
to widzisz 

Nowa europejska  
klasa energetyczna

> A TERAZ NIE

Jednostka przypodłogowa Nexura 

ma wygląd funkcjonalny, lecz stylowy. 

Eleganckie wzornictwo i opływowe 

kształty doskonale dopasowują się 

do nowoczesnych wnętrz. Potężna, 

cicha jak szept jednostka pozwala 

natychmiast osiągnąć wymaganą 

temperaturę. Zapewniane przez przedni 

panel przytulne uczucie komfortowo 

ciepłego grzejnika sprawia, że chciałbyś, 

aby zima trwała bez końca

> Optymalny komfort przez cały rok

> Niezwykle cicha praca: głośność 

obniżona aż do 19 dBA

> Niskie natężenie przepływu 

powietrza

> Stylowe wzornictwo, które wtapia 

się w każde wnętrze.

19 dBA



Nowa europejska  
klasa energetyczna

Podwyższenie poprzeczki w zakresie 
sprawności energetycznej
Aby zapewnić realizację ambitnych celów środowiskowych  

20-20-20, Europa nakłada minimalne wymagania sprawności 

dla projektów związanych ze zużywaniem energii. Te minimalne 

wymagania obowiązują od 1 stycznia 2013 i będą podwyższane 

w kolejnych latach. 

Dyrektywa Eco-Design nie tylko systematycznie podwyższa 

wymagania minimalne dotyczące efektywności ekologicznej, ale 

również spowodowała wprowadzenie zmiany metody pomiaru 

tej efektywności, aby lepiej odpowiadała warunkom rzeczywistym. 

Nowe wskazanie sprawności sezonowej przedstawia znacznie 

dokładniejszy obraz rzeczywistej spodziewanej efektywności 

energetycznej w ciągu całego sezonu grzania lub chłodzenia.

Obraz ten uzupełnia nowa klasa energetyczna dla Unii Europejskiej.  

Obecna klasa, wprowadzona w roku 1992 i modyfikowana od 

tamtej pory, umożliwia użytkownikom dokonywanie porównań 

i podejmowanie decyzji o zakupach w oparciu o jednolite kryteria 

klasyfikowania. Nowa klasa obejmuje wiele poziomów klasyfikacji od 

A+++ do D, reprezentowanych przez odcienie kolorów od ciemnej 

zieleni (najwyższa sprawność energetyczna) po czerwień (najniższa 

sprawność). Informacje, jakie zawiera nowa klasa, obejmują nie tylko 

wskaźnik sprawności sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia 

(SEER), lecz również roczne zużycie energii oraz poziomy hałasu.  

Pozwala to użytkownikom końcowym na dokonywanie bardziej 

świadomych wyborów, ponieważ sprawność sezonowa 

odzwierciedla sprawność klimatyzatora lub pompy ciepła w całym 

sezonie.



>  MOCNY SEN NOCĄ

Tryb pracy nocnej jednostki Daikin Radiation FVXG zapobiega przegrzewaniu 

lub przechłodzeniu w nocy, aby pomagać spać bardziej komfortowo. Jeśli 

programowany zegar jest włączony, urządzenie w sposób automatyczny 

ustawi temperaturę o 2°C niższą w trybie ogrzewania i o 0,5°C wyższą w trybie 

chłodzenia. Zapobiega to występowaniu szybkich zmian, które mogłyby 

zakłócać sen.

>  CZASEM MUSISZ ZWOLNIĆ

Tryb ekonomiczny zmniejsza pobór energii i zapobiega przeciążeniu, kiedy 

używa się innych urządzeń gospodarstwa domowego. W wyniku uaktywnienia 

trybu ekonomicznego następuje obniżenie zużycia energii o około 30% 

podczas uruchamiania. 

Komfortowy 
sen



Ogrzewanie 
i chłodzenie  
w jednej jednostce 

> INSTALACJA

Nexura jest urządzeniem dyskretnym i dopasowuje się do 

wnętrza każdego typu niezależnie od tego, czy jest wbudowane, 

zamontowane na ścianie, czy postawione na nóżkach.

> ZASTOSOWANIE

System Nexura może być użytkowany w konfiguracji dla jednego 

pomieszczenia, gdzie jedna jednostka wewnętrzna jest połączona 

z jedną jednostką zewnętrzną, albo dla wielu pomieszczeń, gdzie 

do jednej jednostki zewnętrznej przyłączonych jest maksymalnie 

dziewięć jednostek wewnętrznych. Jednostkę zewnętrzną można 

zamontować na dachu, tarasie lub na ścianie zewnętrznej.

> ZDALNY STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

Jednostką wewnętrzną można w łatwy sposób sterować za pomocą 

pilota zdalnego sterowania, który jest dostarczany w standardowym 

wyposażeniu. Urządzenie wyposażone jest w tygodniowy regulator 

czasowy, który umożliwia zaprogramowanie czterech różnych typów 

operacji dziennie na siedem dni naprzód.

> STEROWNIK ONLINE (OPCJA KKRP01A)
Sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez 

aplikację lub Internet.

standardowo wbudowany postawiony na nóżkach

Łatwy montaż
Łatwa regulacja



Jednostka przypodłogowa z panelem 
grzewczym promieniującym

MOŻLIWE UKŁADY 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E RXYSQ-P8V1

Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 2 2 2 3 3 4 4 5 6

FVXG25K • • • • • • • • •

FVXG35K • • • • • • • • •

FVXG50K • • • • • • •

Ogrzewanie i chłodzenie
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Wydajność chłodnicza min./nom./maks. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,6
Wydajność grzewcza min./nom./maks. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8 /8,1
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

chłodzenie klasa energetyczna A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,46 6,33 5,31
roczne zużycie energii kWh 135 194 330

ogrzewanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

klasa energetyczna A+ A A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
wartość SCOP 4,56 3,93 4,13
roczne zużycie energii kWh 858 1.103 1.558

Sprawność nom. (chłodzenie 
przy temp. 35°/27° i obciążeniu 
znamionowym, ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu znamionowym)

wartość EER 4,55 3,68 3,29
wartość COP 4,36 3,72 3,67
roczne zużycie energii kWh 275 475 760
klasa energetyczna chłodzenie/ogrzewanie A/A

Obudowa kolor śnieżna biel (6,5Y 9,5/0,5)
Wymiary jednostka wys. x szer. x dł. mm 600 x 950 x 215
Ciężar jednostka kg 22
Wentylator - natężenie 
przepływu powietrza

chłodzenie wys./nom./nis./cicha praca m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
ogrzewanie wys./nom. m³/min 9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie nom. dBA 54 55 56
ogrzewanie nom. dBA 55 56 58

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie wys./nom./nis./cicha praca dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
ogrzewanie wys./nom./nis./cicha praca/promiennik dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Połączenia 
instalacji rurowej

ciecz śr. zewn. mm 6,35
gaz śr. zewn. mm 9,5 12,7
skropliny śr. zewn. mm 18

Zasilanie fazy / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RXG25K RXG35K RXG50K
Wymiary jednostka wys. x szer. x dł. mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Ciężar jednostka kg 34 34 48
Wentylator - natężenie 
przepływu powietrza

chłodzenie wys. / bardzo nis. m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9
ogrzewanie wys. / bardzo nis. m³/min 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1

Poziom mocy akustycznej chłodzenie wysoka dBA 62 64 63
Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie wys./cicha praca dBA 46/43 48/44 48/44
ogrzewanie wys./cicha praca dBA 47/44 48/45 48/45

Zakres pracy chłodzenie temp. otoczenia min.~maks. °CDB 10~46 10~46 10~46
ogrzewanie temp. otoczenia min.~maks. °CWB -15~20 -15~20 -15~20

Czynnik chłodniczy typ/GWP R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975
Połączenia 
instalacji rurowej

dł. instalacji rurowej JZ-JW maks. m 20 20 30
różnica poziomów JW-JZ maks. m 15 15 20

Zasilanie fazy / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Prąd - 50 Hz maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 16 16 20

(1) EER/COP według Eurovent 2012



>

INNOWACJA, KTÓRA ZAPEWNIA CI 
KORZYŚCI: TECHNOLOGIA INWERTERA

Technologia inwertera wprowadzona przez Daikin to 

prawdziwa innowacja w sterowaniu klimatyzacją. Zasada jest 

prosta: inwerter reguluje pobieraną moc, aby dostosować 

pracę sprzętu do bieżących wymagań. Ni mniej, ni więcej. 

Ta technologia daje dwie konkretne korzyści:

1.  KOMFORT

Inwerter zapewnia szybki zwrot poniesionych kosztów przez 

zwiększenie komfortu. System pompy ciepła z inwerterem 

w sposób ciągły reguluje parametry ogrzewania i chłodzenia 

w celu dostosowania temperatury w pomieszczeniu. 

Inwerter skraca czas rozruchu pozwalając na osiągniecie 

wymaganej temperatury w pomieszczeniu w krótszym 

czasie. Po uzyskaniu wymaganej temperatury, inwerter 

gwarantuje jej utrzymanie na tym poziomie.

2.  EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA

Ponieważ inwerter monitoruje i reguluje temperaturę 

otoczenia, wtedy kiedy jest to konieczne, zużycie energii 

spada o 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami! 

Technologia 
inwertera 
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Dystrybucja produktów Daikin:
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
wiążącej oferty Daikin Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy 
Daikin Europe N.V. Nie udzielamy wyraźnie zastrzeżonej ani dorozumianej 
gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do 
określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym 
wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z lub związane z użyciem i/lub 
sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada 
prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Firma Daikin Europe N.V. uczestniczy w Programie 
Certyfikującym Eurovent dla klimatyzatorów 
(AC), zespołów chłodzących ciecz (LCP), central 
klimatyzacyjnych (AHU) klimakonwektorów 
(FCU). Sprawdzić ważność certyfikatu na stronie 
internetowej www.eurovent-certification.com lub 
www.certiflash.com




