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FVXG-K

 › Paneli unik rezatues i përparëm ju jep ngrohtësi të rehatshme dhe natyrale gjatë ditëve 
të ftohta.

 › Ju ofron elasticitet maksimal: mund të instalohet në vend të fshehtë, mbështetur me 
murin ose në mbajtëse.

 › Ajri shpërndahet me një pëshpërimë, ndërsa ju nuk do ta vini re.

 › Modeli elegant, me kthesë e bën pjesë tërheqëse të shtëpisë tuaj.

Më të mirat e dy botëve, të bashkuara në mënyrën më elegante. Nuk 
ka kompromise, thjesht rehatia më perfekte e përhapur në të gjithë 
shtëpinë tuaj.
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Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit 
Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse 
të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) 
dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë 
e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.
euroventcertification.com ose www.certiflash.com.

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese 
për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë 
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për 
qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet 
i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH 
refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i 
cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë 
përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DACE FTXL-JV SS 2019-2020 | Ne ruajmë të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.

NEXURA
NJËSI ME QËNDRIM NË DYSHEME

Më të mirat e dy botëve, të bashkuara në 
mënyrën më elegante. Nuk ka kompromise, 
thjesht rehatia më perfekte e përhapur në të 
gjithë shtëpinë tuaj.

Kategoria e efikasitetit energjetik (deri në)

Thuajini lamtumirë 
baktereve, viruseve dhe 
kundërmimeve.

Kaq i heshtur sa që nuk do të 
dëgjoni asgjë. Natën e mirë 
dhe gjumë të ëmbël.

Njdesia unike e një radiatori 
të ngrohtë të brendshëm.

Instalojeni ku të dëshironi. 
Përgjatë murit, të ngulitur 
ose mbi këmbë!
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Efikasiteti FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Kapaciteti i ftohjes Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Kapaciteti i ngrohjes Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Efikasiteti sezonal 
(sipas EN 14825) 
 

Ftohje Etiketa e energjisë A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Konsumi vjetor i energjisë kWh 134 189 324

Ngrohje (Klimë 
mesatare)

Etiketa e energjisë A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Konsumi vjetor i energjisë kWh 842 1.087 1.543

Njësia e brendshme FVXG 25K 35K 50K
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5)
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 600x950x215
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./ i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Ngrohje I lartë/nom./ i ulët/funksionim pa zhurmë/Radiant heat dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Njësia e jashtme RXG 25L 35L 50L
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 550x765x285 735x825x300
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Ambienti Min.~Max. °CDB 10~46
Ngrohje Ambienti Min.~Max. °CWB -15~18

Lidhjet e 
tubacioneve

Gjatesia e tubacioneve NjJ - NjB Max. m 20 30
Ndryshimi i nivelit NjB - NjJ Max. m 15 20

Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 20
Agjenti ftohës Lloji/Mbushje/TCO2/GWP R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5 R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5
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