Väggmodell
NX25

Väggmonterad enhet för hög effektivitet och komfort, perfekt för installation ovanför dörren
Garanterad drift
ned till -25°C

Onlinestyrenhet

Passar nästan överallt
Att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för
optimal värmespridning i ditt hus. NX25 har extra låg bygghöjd, endast 283 mm.

via app

Lång räckvidd
En annan stor fördel är att NX25 har extra lång kastlängd, det innebär att den varma,
eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.
Inverter
Inverterteknik innebär att värmepumpen anpassar effekten efter det aktuella behovet.
Det innebär minskad energiförbrukning med 30 procent jämfört med ett traditionellt on/off system.

NX25

TEKNISKA DATA

Modell

NX25

Utvecklade för Skandinavien
Värmekapacitet kW
Effekt vid* +6/0/-5/-10/-15/-20/-25 °C , kW

JA
1,1-5,5
5,5 / 4,4 / 3,8 / 3,6 / 3,2 / 3,0 / 2,5

Energiklass värme

A+

SCOP

4,4

Pdesign kW (värme/kyla)

2,5/2,5

Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)
Klimatzon

793/146
Mellanzon

Temperaturområde värme

10-30 °C

Kylkapacitet kW

1,2-3,4

Energiklass kyla

A+

SEER

6,0

Temperaturområde kyla

18-32 °C

Funktioner		
Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

Timerdrift

JA

Komfortlägesdrift

JA

Automatisk återstart

JA

Ekonomidriftsläge

JA

Swingfunktion horisontell

JA

Titanfilter

JA

Installation
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

770x283x198

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

858x550x330

Miljövänligt köldmedium / GWP

R410A / 2088

Ljudnivå inomhusdel dBA

26/29/35/41

Ljudnivå utomhusdel dBA

49/45

Ljudeffekt inomhusdel kyla/värme dBA

57

Ljudeffekt utomhusdel kyla/värme dBA

61

03/18
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Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande
erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr
efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet,
riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna
och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan
föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar
för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller
är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är
upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

