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Sarara

Opvarmning om vinteren kan have en tendens til at give tør luft i rummet, som 
kan føre til tørhed i halsen, forkølelse og andre former for ildebefindende. Om 
sommeren kan en høj luftfugtighed selv ved moderate temperaturer være meget 
ubehagelig. Hvis du ønsker komfort hele året, har du brug for mere end blot en 
temperaturstyring. Du skal have kontrol over fugtighedsniveauet i kombination 
med forsyningen af frisk ren luft for at opnå den perfekte komfort. Daikins nye 
Ururu Sarara med den unikke kombination af befugtning, affugtning, køling, 
ventilation og luftrensning leverer nøjagtigt lige den komfort, du ønsker dig i 
rummet hele året rundt.

	Fem luftbehandlingsteknikker i ét system
	Laveste miljøpåvirkning
	Perfekt komfort

Den nye og unikke
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Fem luftbehandlingsteknikker

1. Ururu - befugtning uden separat vandforsyning

Hurtig og effektiv befugtning 
Et unikt integreret befugtningselement i udendørs enheden absorberer fugten ude fra og sender den ind i indendørs enheden. Da 
fugtigheden ikke absorberes fra indendørs luften, er hurtig og effektiv befugtning mulig, selv med den mere tørre luft om vinteren.

Ururu: Opvarmning og befugtning for optimal komfort
Enheden har både en luftbehandler og en befugter integreret, som tilsammen giver den ideelle opvarmning. Befugtningssystemet i Ururu 
Sarara leverer præcis de 450 ml vand i timen, som kræves for at kunne befugte et større opholdsrum. Til forskel fra en normal befugter 
har denne indendørs enhed ingen vandbeholder, men anvender fugten fra udendørs luften. Derfor er der ikke brug for vandforsyning og 
tidskrævende rengøring. Denne funktion fjerner også alle bekymringer om bakterievækst og andre mikroorganismer.

i ét system

Unik på markedet

Termografen viser temperaturfordelingen på huden 30 minutter efter, at man er gået ind i rummet

Fugtig luft føles varmere
Tør luft føles faktisk køligere, selv om temperaturen er den 
samme. Med Ururu befugtning føles rummet varmere i forhold 
til indstillingspunktet for opvarmningen. Dette forhindrer også tør 
hud og tørhed i halsen og fastholder et fugtighedsniveau, hvor 
vira ikke kan overleve. Desuden giver optimal komfort ved lavere 
indendørs temperaturer jo også energibesparelser.

Man har det køligere i tør luft 
selv ved højere temperatur

Selv om temperaturen er den 
samme, føles det varmere i 

befugtet luft

VarmKølig
Temperatur 22 °C
Fugtighed: 20 %

Temperatur 22 °C
Fugtighed: 50 %

Befugtningsslange

Til befugtningsslange

Fugtudledning

Opvarmer 
med 

befugtning

Befugtningsrotor

Befugtningsabsorbering
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2. Sarara - affugtning uden unødvendig afkøling

Man har det varmt i fugtig luft 
selv ved uændret temperatur

Selv om temperaturen er den 
samme, føles det køligere i 

affugtet luft

BehageligtVarmt og fugtigt

Termografen viser temperaturfordelingen på huden 30 minutter efter, at man er gået ind i rummet

På samme måde som befugtning har stor indvirkning på 
komfortniveauet om vinteren, således har affugtning også stor 
betydning i sommermånederne.

Lavere fugtighed skaber komfortabel tørhed også ved 
uændret temperatur.

Om sommeren kan en høj grad af omgivende luftfugtighed få et 
rum til at føles varmt og trykkende selv ved moderate temperaturer. 
Vores unikke Ururu Sarara enhed reducerer luftfugtigheden 
indendørs samtidig med at en ensartet rumtemperatur fastholdes. 
Denne funktion forhindrer overkøling og er meget påskønnet af 
folk, der er følsomme for kulde. Desuden giver optimal komfort 
energibesparelser selv ved lavere indendørs temperaturer. 

3. Ventilation – Frisk luft, selv med lukkede vinduer
Til forskel fra en traditionel luftbehandler, bringer Ururu Sarara frisk behandlet luft ind i rummet. Ururu Sarara er det allerførste 
varmepumpesystem til boligen, der kan fylde et rum på mere end 26 m2 med frisk luft på mindre end to timer. Dette takket være dets 
kraftfulde ventilationskapacitet på 32 m3/t. Hertil kommer, at den indkommende luft er bragt til den ønskede temperatur uden varmetab.

NY Ekodorai affugtningsteknologi
Denne intelligente teknologi reducerer indendørs fugtigheden uden at påvirke rumtemperaturen, idet den kun bruger en del af 
indendørs varmeveksleren.

Temp.: 25 °C
Fugtighed: 80 %

Temp.: 25 °C
Fugtighed: 50 %

4. Luftrensning – non-stop renset og allergifri luft

Forbedret indendørs luftkvalitet med teknologi 
fra Daikin Flash Streamer
Ururu Sarara renser den indgående luft. Luften renses ved at 
passere gennem et støv- og pollenfilter, før det fotokatalytiske 
luftrensningsfilter nedbryder eventuelle lugte, såsom cigaretrøg 
og lugt fra madlavning. På det sidste stadie giver Flash Streamer 
luften en yderligere behandling: Den nedbryder alle eventuelle 
rester af formaldehyd, vira og mug.

Forfilter: 
Opfanger støv

Flash Streamer: Frigør 
strømme af højhastigheds 

elektroner med stor 
iltningskapacitet

Luftfjernende filter: Lugte 
absorberes og nedbrydes, 

inden luften vender tilbage 
til lokalet

5. Opvarmning og køling
Og sidst men ikke mindst tilbyder Ururu Sarara ikke blot mulighed for køling om sommeren, den leverer også meget effektiv opvarmning 
i de kolde vintermåneder.
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4/5  kW 

1/5  kW 

5/5  kW 
+

omgivelsernes temperatur

energi

elektricitet

Laveste miljøpåvirkning

Den højeste energieffektivitet takket være 

avancerede energibesparende teknologier, 

såsom ny swing-kompressor, ny blæser i 

indendørs enheden, ny varmeveksler med en 

mindre diameter, der giver mere 

energieffektiv varmeudveksling og et dobbelt 

luftindtag.

for hele serien

SEER + SCOP =

Vidste du, at ...
Luft-til-luft varmepumper opnår 80 % af deres afgangsenergi fra 
en vedvarende energikilde: den omgivende luft, som både er gratis 
og uudtømmelig. Naturligvis kræver varmepumper også elektricitet 
til at drive systemet, men denne elektricitet kan også skabes af 
vedvarende energikilder (solenergi, vindenergi, vandenergi, 
biomasse). Varmepumpens effektivitet måles i SCOP (seasonal 
coefficient of performance) for opvarmning og SEER (seasonal 
energy efficiency ratio) for køling.
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En årsbaseret virkningsgrad: Giver energieffektiviteten et løft
For at gennemføre sine 20-20-20 miljømål har Europa indført en række minimumskrav til energirelaterede projekters 
effektivitet. Disse minimumskrav trådte i kraft den 1. januar 2013 og vil blive opjusteret i 2014.

Det betyder ikke blot, at Eco-Design Direktivets mindstekrav systematisk bliver hævet med hensyn til miljømæssig 
ydelse, men metoden til at måle denne ydelse er også blevet ændret, så den mere nøjagtigt afspejler de reelle 
forhold.

Den nye faktor for en årsbaseret virkningsgrad giver et meget mere nøjagtigt billede af den aktuelle forventede 
energieffektivitet over en hel fyrings- eller kølingssæson.

Og det er her, at en ny energimærkning for EU kommer ind og fuldender billedet. Den nuværende mærkning, 
der blev introduceret i 1992, og som siden er blevet ændret, giver forbrugerne mulighed for at sammenligne 
og foretage købsbeslutninger baseret på homogene mærkningskriterier. Den nye mærkning omfatter flere 
klassificeringer fra A+++ til D, som afspejles i en farveskala, der går fra mørkegrøn (mest energieffektiv) til rød 
(mindst energieffektiv). Information om den nye mærkning omfatter ikke kun den nye faktor for en årsbaseret 
virkningsgrad for opvarmning (SCOP) og køling (SEER), men også årligt energiforbrug og lydniveauer.  
Den giver slutbrugerne mulighed for at foretage købsvalg på baggrund af endnu flere oplysninger, da en årsbaseret 
virkningsgrad afspejler en airconditionenheds eller varmepumpes effektivitet over et helt år.

I jagten på bedre energieffektivitet og reduceret miljøpåvirkning, 
anvender Daikin nu det nye kølemiddel Difluoromethan eller R32. 
Sammenlignet med det velkendte standard kølemiddel R-410A, er 
R32 let at genanvende og har en reduceret miljøpåvirkning på 68% 
målt i global opvarmningspotentiale (GWP). Når dette kombineres 
med Daikins avancerede teknologier, leveres en større effektivitet. 
Alt i alt leverer den nye Ururu Sarara en lavere miljøpåvirkning, som 
direkte medfører et lavere EL-forbrug.

Lav miljørpåvirkning
og høj energieffektivitet - R32 
historien:

kg CO
2

direkte påvirkning

RXR50E

RXS50K

RXZ50N

indirekte påvirkning

0

3.750

7.500

11.250

15.000

Bemærkninger:
GWP ifølge IPCCC Fourth Assessment Report 2007
AEC baseret på LOT 10
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Andre energi-
besparende 
funktioner
Automatisk filterrensning
 › Ingen behov for manuel filterrensning

•	 En børste fjerner støv fra luftfilteret
•	 Støvet opbevares i en støvboks

 › Kontinuerligt rensede filtre holder luftstrømsraten stabil og 
reducerer strømforbruget med ca. 25 %.

Intelligent øje i 2 områder
Energibesparende: Hvis der ikke registreres nogen bevægelse, 
skifter enheden indstillingspunkt efter 25 minutter for at spare 
energi og slukker eventuelt helt.

NY

-2 °C

+2 °C

kølefunktion

20 min.

Indstillet temp.

varmefunktion
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Komfort
Intelligent øje i 2 områder 
> ingen træk
Ingen kold træk. Hvis det intelligente øje registrerer personer 
i rummet, føres luftstrømmen bort fra dem til et område, hvor 
ingen opholder sig.

Dobbelt luftindsugning
Skaber hurtigt en komfortabel og ensartet temperatur

Da enheden trækker varm luft ind foroven og køligere luft nedefra, er den er i stand til hurtigt at producere en udblæsning med en 
ensartet temperatur.

NY

Forbedret luftstrømsmønster
Det nye mønster for luftudblæsning - brug af 'Coanda-effekten' - 
giver større luftstrømslængde, hvilket sikrer komfort i alle hjørner 
i rummet. 
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Styring
Brugervenlig fjernbetjening
 › De mest anvendte funktioner er placeret foran på fjernbetjeningen

 › Viser indendørs og udendørs temperaturer og fugtighed

 › Knapper med baggrundslys giver let betjening i mørke

 › Timer for hver dag giver let programmering af dit program

•	 Start dit A/C hver dag på samme tid
•	 Stop dit A/C hver dag på samme tid

 › Oplysning om dit aktuelle energiforbrug 

Altid under kontrol, uanset hvor du er
Ururu Sarara kan forbindes til en online styreenhed (KKRP01A tilbehør), der når som 
helst giver dig mulighed for at overvåge og styre systemet fra hvor som helst via 
en app eller internettet.

Siden 1955 er den internationalt anerkendt pris 'RedDot Design Award' blevet 
uddelt fra Design Zentrum i Essen, Tyskland for enestående design, og Ururu Sarara 
fik prisen i 2013!

NY

NY
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Specifikationer
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Valgmuligheder
INDENDØRS ENHEDER - STYRESYSTEMER FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Ledningsadapter: normalt åben kontakt/normal åben impulskontakt KRP413A1S (1)
Central kontrolenhed Op til 5 rum KRC72 (2)
Tyverisikring til fjernbetjening KKF936A4
Central fjernbetjening DCS302C51
Fælles til/fra-styring DCS301B51
Programtimer DST301B51
Interface adapter til DIII-net KRP928A2S 

Online styreenhed KKRP01A

Eksternt monteringssæt til online styreenhed KKRPM01A

Wifi-strømkabel til online KKRPW01A

Berørings-LCD styring, vægmodel (3) KBRC01A

Enkel styring, vægmodel (3) KBRCS01A

KNX gateway KLIC-DD
Noter
(1) Ledningsadapter leveres af Daikin. Ur og andre enheder, der skal anskaffes lokalt. /(2) Der kræves desuden en ledningsadapter til hver enkelt indendørs enhed.
(3) Kan kun anvendes i kombination med online styreenhed KKRP01A.

UDENDØRS ENHEDER RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Befugtningsslange L-samling (10 stk.) KPMJ983A4L

L-formede manchetter til befugtning (10 stk.) KPMH950A4L

Forlængersæt til befugtningsslange (2 m) KPMH974A402

Befugtningsslange (10 m) KPMH942A42

Opvarmning og køling
INDENDØRS ENHED FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Strømforbrug Køling Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Opvarmning Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Helårseffektivitet 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Årligt energiforbrug kWt 92 136 203

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Årligt energiforbrug kWt 831 1.100 1.427

Nominel effektivitet (køling 
ved 35/27 °C nominel 
belastning, opvarmning ved 
7/20 °C nominel belastning)

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Årligt energiforbrug kWt 205 330 550
Energimærkning Køle/opvarme A/A

Kabinet Farve Hvid
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 295x798x372
Vægt Enhed kg 15
Blæser - 
luftstrømsrate

Køling Høj/Nom./Lav/Lydløs funktion m³/min 10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6
Opvarmning Høj/Nom./Lav/Lydløs funktion m³/min 11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Lydeffektniveau Køling Høj dBA 54 57 60
Opvarmning Høj dBA 56 57 59

Lydtryksniveau Køling Høj/Nom./Lav/Lydløs funktion dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Opvarmning Høj/Nom./Lav/Lydløs funktion dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35
Gas UD mm 9,5

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UDENDØRS ENHED RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 693x795x300
Vægt Enhed kg 50
Blæser - 
luftstrømsrate

Køling Høj/Lav m³/min 31,0/22,5 34,4/22,5 40,4/22,5
Opvarmning Høj/Lav m³/min 28,3/16,2 31,5/16,2 33,1/16,2

Lydeffektniveau Køling Høj dBA 59 61 63
Lydtryksniveau Køling Høj dBA 46 48 49

Opvarmning Høj dBA 46 48 50
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~43

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~18
Kølemiddel Type/GWP R32/650
Rørtilslutninger Rørlængde OU – IU Maks. m 10

Niveauforskel IU – OU Maks. m 8
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A -

 (1) EER/COP ifølge Eurovent 2012
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Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, 
der er bindende for Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har samlet denne 
brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige 
eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der 
præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt 
formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe 
N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 
skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 
forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. 
har copyright på hele indholdet. Daikins produkter forhandles af:

ECPDA14-002

Det nye Ururu Sarara 

system kombinerer et 

mere effektivt 

kølemiddel med fem 

luftbehandlingsteknikker 

for at producere en total 

komfortløsning med 

ekstrem lav påvirkning af 

miljøet og meget lavt 

energiforbrug. Det er 

godt for både miljøet og 

din tegnebog!

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification 
programmet for Liquid Chilling Packages (LCP), 
luftbehandlingsenheder (AHU) og Fan coil-enheder 
(FCU). Tjek nuværende certifikats gyldighed online 
på: www.eurovent-certification.com eller ved brug 
af: www.certiflash.com


