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Подово тяло

Nexura 

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен
начин. Без компромиси, само перфектен комфорт,
излъчван във вашия дом.

 ʯ Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна и 
естествена атмосфера в студените дни

 ʯ Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира в ниша, на 
стената или на крачета на пода

 ʯ Въздухът се разпространява безшумно като шепот
 ʯ Елегантният, заоблен дизайн го прави привлекателна част от дома ви

Енергийна ефективност до

A++

Ефективност FVXG + RXG ��K + ��L ��K + ��L ��K + ��L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW �,�/�,5/�,� �,�/�,5/�,8 �,7/5,�/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW �,�/�,�/�,5 �,�/�,5/5,� �,7/5,8/8,�
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN��8�5) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++ A
Проектен капацитет kW �,5� �,5� 5,��
SEER 6,5� 6,�8 5,��
Годишен разход на електроенергия kWh ��� �89 ���

Отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW �,8� �,�� �,6�
SCOP/A �,65 �,�� �,�8
Годишен разход на електроенергия kWh 8�� �.�87 �.5��

Технически данни - Вътрешно тяло FVXG ��K ��K ��K
Размери Тяло В х Ш х Д mm 6��x95�x��5
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA �8/�6/�� �9/�7/�� ��/�6/��
Отопление Високо/Ниско/Безшумен 

режим/Лъчиста топлина
dBA �9/�6/��/�9 ��/�7/��/�9 �6/��/��/�6

Технически данни - Външно тяло RXG ��L ��L ��L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 55�x765x�85 7�5x8�5x���
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Безшумен режим dBA �6/�� �8/��
Отопление Високо/Безшумен режим dBA �7/�� �8/�5 �8/��

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -�� ~�6
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -�5~�8

Хладилен агент Тип/Зареждане/GWP  kg/TCO₂eq R-���A/�,�5/�,�/�.�87,5 R-���A/�,6/�,�/�.�87,5
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m �� ��
Система Без заряд m ��

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m �5 ��
Ток - 5�Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A �6 ��

Prices FVXG + RXG ��K + ��L ��K + ��L ��K + ��L
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. �.��7,- �.���,- �.���,-
Цена на вътрешното тяло лв. �.���,- �.9��,- �.���,-
Цена на външното тяло лв. �.���,- �.���,- �.�9�,-

ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

Modbus 
KNX

DIII-Net
(option)

Монтаж на стената Вграден монтаж Монтаж на крачета на пода
(изискват се допълнителни аксесоари)

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.


