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Door een kamer te verwarmen in de winter droogt de lucht vaak uit, wat kan
leiden tot keelpijn, verkoudheden en andere kwalen. In de zomer voelt een hoge
luchtvochtigheid ook bij gematigde temperaturen heel oncomfortabel aan. Voor een
comfortabel binnenklimaat het hele jaar door is dus meer nodig dan een goede
temperatuurregeling. Ook een nauwkeurige regeling van de vochtigheid en
verluchting van de kamer is essentieel. Dit was echter niet mogelijk met gewone
airconditioners. Nu wel… met de nieuwe Ururu Sarara van Daikin. Dit systeem
biedt een unieke combinatie van bevochtiging, ontvochtiging, ventilatie en
luchtzuivering en garandeert het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat.

URURU BEVOCHTIGING
Al het vocht in de buitenlucht binnen
beschikbaar
Het Ururu bevochtigings-subsysteem maakt gebruik
van een speciaal ingebouwd bevochtigingselement
in de buitenunit, dat vocht uit de buitenlucht
absorbeert en naar de binnenunit voert.

Vochtdeeltjes

Omdat er geen vocht wordt geabsorbeerd uit de
lucht in de kamer, is een snelle en efficiënte
bevochtiging mogelijk, zelfs bij droge winterlucht.

Met Ururu bevochtiging wordt de hele
kamer gelijkmatig verwarmd

Bevochtigingsunit

De buitenlucht wordt
ontvochtigd

De unit omvat zowel een airconditioner als een
bevochtiger en maakt een ideale verwarming
mogelijk. Het URURU bevochtigings-subsysteem
levert doeltreffend de 450ml/u water die nodig is
om een grote woonkamer volledig te
bevochtigen.
In tegenstelling tot een gewone bevochtiger
heeft deze binnenunit geen watertank. U hoeft
dus nooit water aan te vullen of het reservoir
schoon te maken.
U hoeft zich meteen ook geen zorgen te maken
over woekerende bacteriën of micro-organismen.
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Er wordt volledig bevochtigde
lucht toegevoerd naar de kamer.
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Bevochtigde lucht voelt warmer aan.
Droge lucht voelt frisser aan op de huid. Bij een gematigde Ururu bevochtiging en relatief lage
temperatuur heeft u het waarschijnlijk warmer. Dit voorkomt tevens uitdroging van de huid
en keelpijn en houdt de vochtigheid op een niveau waarin virussen niet kunnen overleven.

Kamertemperatuur 28°C
Vochtigheid 20%

Kamertemperatuur 22°C
Vochtigheid 50%

Ururu
bevochtigingsbedrijf

KOUD
Droge lucht voelt kil aan, zelfs bij
hoge temperatuur.

WARM
Bevochtigde lucht voelt
comfortabel en warmer aan.

SARARA ONTVOCHTIGING
Ontvochtiging heeft net zo'n groot effect op het binnencomfort als bevochtiging. In de zomer
zorgt een hoge luchtvochtigheid, zelfs bij gematigde temperaturen, voor een warm en muf
gevoel in de kamer. Ururu Sarara verlaagt de luchtvochtigheid binnen zonder de
kamertemperatuur te veranderen, door droge, koele lucht te mengen met warme lucht en zo
een aangename droge lucht te produceren (Sarara ontvochtigingsbedrijf, ook ontvochtiging
met herverwarming genoemd). Deze functie voorkomt overmatige koeling en zal zeker in de
smaak vallen van personen die gevoelig zijn voor koude. Als de binnentemperatuur te hoog
oploopt, verlaagt Ururu Sarara de vochtigheid door ook de temperatuur te verlagen
(ontvochtiging met koeling).
Een lagere vochtigheid zorgt voor een comfortabel droog gevoel, zelfs bij een constante
temperatuur.
Door de vochtigheid te verlagen neemt het comfortgevoel toe, ook als de kamertemperatuur
gelijk blijft. Deze functie voorkomt overmatige koeling en is uitermate geschikt voor personen
die gevoelig zijn voor koude.
Kamertemperatuur 25°C
Vochtigheid 80%

Kamertemperatuur 25°C
Vochtigheid 50%

Sarara
ontvochtigingsbedrijf

OVERVERHIT
Warm en muf bij hoge
vochtigheid.

COMFORTABEL DROOG
Door de vochtigheid te verlagen
met behoud van de temperatuur
neemt het comfort toe.

Bevochtiging en ontvochtiging kunnen worden toegepast bij specifieke temperatuur- en vochtigheidswaarden
binnen en buiten (vergelijkbaar met koelen en verwarmen). Meer hierover vindt u in het technische databoek.
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KRACHTIGE VENTILATIE
Met zijn krachtige ventilatiecapaciteit van 32 m3/u is de Ururu Sarara de eerste unit voor
woningen die een gemiddelde kamer (26 m2) binnen 2 uur kan vullen met verse lucht.

Nieuw: Toevoerventilatie

Conventioneel: Ventilatie met
ventilator of door het raam te
openen
Met de
toevoerventilatie
functie kan de
lucht in een
kamer worden
ververst zonder
het raam te
openen.

De koude buitenlucht wordt
opgewarmd voordat ze naar
binnen wordt gevoerd, wanneer de
airconditioningunit in
verwarmingsmodus werkt.

De temperatuur in de kamer
daalt wanneer er koude
buitenlucht wordt
toegevoerd.

KRACHTIGE LUCHTZUIVERING

Betere luchtkwaliteit binnen met de Daikin Flash-streamer technologie
De toegevoerde buitenlucht wordt in twee fasen gereinigd: eerst in de buitenunit en een
tweede keer in de binnenunit. In de buitenunit worden uitlaatgassen en onaangename
geuren afgebroken (tijdens ventilatiebedrijf).
In de binnenunit wordt de lucht vervolgens door filtratie gezuiverd van stof en pollen en worden
onaangename geurtjes verder afgebroken door het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter. Ten
slotte worden formaldehyde, virussen, schimmels enz. afgebroken door de Flash-streamer
technologie, waar ook de recentste Daikin luchtreinigers mee zijn uitgerust.

Voorfilter:
vangt stof
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Flash-streamer:
genereert stromen van
ultrasnelle elektronen
met een hoog
oxidatievermogen

Reukverdrijvend filter:
geuren worden geadsorbeerd
en afgebroken, voordat de
lucht wordt teruggevoerd in
de kamer
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ENERGIEZUINIG
Energielabel: alle units klasse A
Invertertechnologie:
Het gebruik van een ingebouwde inverterbesturing resulteert in een maximale
energiezuinigheid. Dit systeem levert immers enkel de benodigde verwarmings- of
koelbelasting, terwijl een standaardunit zonder inverterbesturing de maximale belasting
zou leveren tijdens een aan/uit-bedrijf.

Houdt temperatuur stabiel
Kleiner
temperatuurverschil

Trage opstart

Groot
temperatuurverschil
Opstarttijd met
1/3 verminderd

Instelpunt
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Niet-inverter
airconditioning

Inverter airconditioning

De inverter zorgt voor een snelle opstart en zodoende voor een groter comfort, doordat de
gewenste binnentemperatuur sneller wordt bereikt. Eens de gewenste temperatuur bereikt
is, zal de invertergestuurde unit de ruimte constant op kleine veranderingen controleren en
in enkele seconden de temperatuur aanpassen. Dat zorgt voor nog meer comfort.
Een nog grotere energiezuinigheid werd bereikt door de toepassing van een nieuwe
swingcompressor en een nieuw, gedraaid uitblaasrooster, dat minder luchtweerstand
veroorzaakt en het rendement verhoogt.

Nieuwe swingcompressor
De nieuwe cilindervorm is minder gevoelig
warmteoverdracht-verliezen en vervorming.

voor

Uitblaasrooster
De gedraaide roosters bewerken een vlotte luchtstroom van de buitenunit-ventilator
en verlagen de luchtweerstand.
Standaard-luchtuitblaasrooster

Nieuw gedraaid rooster

Rechter- Linkerzijde
zijde

Niet efficiënt door de hoge luchtweerstand van
het horizontale rooster.
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Rechter- Linkerzijde
zijde

Voor een hoog rendement en lage luchtweerstand
werden de linker- en rechterzijde van het rooster
parallel met de luchtstroom gedraaid.
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COMFORTABELE LUCHTSTROOM
De ‘comfortmodus’ realiseert een nauwkeurige en efficiënte regeling van het luchtdebiet
door de onafhankelijke sturing van 2 horizontale kleppen.

Huidig model

Opwaartse luchtstroom
zonder debietverlies.

Verwarmen

Koelen

Het luchtdebiet wordt
gespreid!

Nieuw model

Het luchtdebiet wordt
gespreid!

De warme lucht bereikt de
grond.

STIJLVOL ONTWERP
In Japan werd de URURU SARARA al onderscheiden met de 'Good Design Award'. Deze
onderscheiding is het enige beoordelings- en aanbevelingssysteem voor industrieel design
in Japan en wordt gesponsord door de Japanse Organisatie voor de Promotie van
Industrieel Design.

OVERIGE FUNCTIES
In de BEDRIJFSMODUS HYDRATEREN wordt een bijzonder huidvriendelijk klimaat
gecreëerd. Daarvoor zorgt de hoge relatieve vochtigheid in combinatie met een
aangenaam luchtstromingspatroon en de afgifte van vitamines en hyaluronzuur.
De functie VERKOELENDE BRIES zorgt ervoor dat de kamer koel aanvoelt, zelfs bij een
relatief hoge temperatuurinstelling. Door variatie van de luchtstroomrichting wordt het
effect van een aangenaam koel briesje gecreëerd.
MODUS SLAAPCOMFORT: De unit volgt het natuurlijke patroon van het menselijk lichaam
tijdens de slaapcyclus en stemt de kamertemperatuur gedurende de nacht af op de
lichaamstemperatuur. Dit betekent dat de temperatuur geleidelijk met 2 °C afneemt
gedurende de eerste 3 uur van de cyclus, en vervolgens geleidelijk weer wordt verhoogd
tot de oorspronkelijke instelling 1 uur voor het ontwaken. Onovertroffen slaapcomfort!
Om de groei van ongewenste schimmels te voorkomen wordt de luchtvochtigheid in de
kamer plots sterk verlaagd en gedurende 3 uur in stand gehouden. FUNCTIE
SCHIMMELSHOCK is uniek in de branche!
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Capaciteit en opgenomen vermogen
WARMTEPOMP — INVERTERGESTUURD
(luchtgekoeld)
Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit
Opgenomen vermogen
Koelrendement (EER)
Prestatiecoëfficiënt (COP)
Energielabel

min.~nom.~max.
min.~nom.~max.
koelen
min.~nom.~max.
verwarmen min.~nom.~max.

kW
kW
kW
kW

koelen
verwarmen

Jaarlijks stroomverbruik

kWu

FTXR28E
RXR28E

FTXR42E
RXR42E

FTXR50E
RXR50E

1,55~2,80~3,60
1,30~3,60~5,00
0,25~0,56~0,80
0,22~0,70~1,41
5,00
5,14
A
A
280

1,55~4,20~4,60
1,30~5,10~5,60
0,26~1,05~1,32
0,22~1,18~1,60
4,00
4,32
A
A
525

1,55~5,00~5,50
1,30~6,00~6,20
0,26~1,46~1,80
0,23~1,51~1,77
3,42
3,97
A
A
730

Opmerkingen:
1) Energielabel: schaal van A (zuinigst) tot G (minst zuinig).
2) Jaarlijks stroomverbruik: gebaseerd op een gemiddeld gebruik van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (= nominale capaciteit).

Specificaties binnenunits
FTXR28E
Afmetingen
Gewicht
Kleur voorpaneel
Luchtdebiet
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Leidingaansluitingen

koelen
verwarmen
koelen
verwarmen
koelen

HxBxD

mm
kg

H/L/SL
H/L/SL
H/L/SL
H/L/SL
H
Vloeistof
Gas
Afvoer

m3/min
m3/min
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
mm
mm

Koelmiddeltype
Voeding
Infrarood afstandsbediening

11,1/6,5/5,7
12,4/7,3/6,5
39/26/23
41/28/25
55

V1

FTXR42E
305x890x209
14
Wit
12,4/6,8/6,0
12,9/7,7/6,8
42/27/24
42/29/26
58
ø6,4
ø9,5
ø18,0
R-410A
1~, 220~240V, 50Hz

FTXR50E

13,3/7,3/6,5
14,0/8,3/7,3
44/29/26
44/31/28
60

*Gedurende het bevochtigingsbedrijf zal het geluidsniveau iets hoger zijn dan gedurende het standaardbedrijf.

Technische gegevens buitenunits
RXR28E

WARMTEPOMP - INVERTERGESTUURD
Afmetingen
Gewicht
Kleur behuizing
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Compressor
Koelmiddeltype
Koelmiddelvulling
Max. leidinglengte
Max. niveauverschil
Werkbereik

HxBxD

mm
kg

koelen
H
verwarmen H
koelen
H

dB(A)
dB(A)
dB(A)

koelen
H
verwarmen H

kg/m
m
m
°CDB
°CWB

Koelmiddeltype
Voeding
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V1

46
46
60

RXR42E
693x795x285
48
Ivoorwit
48
48
62
Hermetisch afgedichte swingcompressor
R-410A
1,4
10
8
+21~43
-20~24
R-410A
1~, 220~240V, 50Hz

RXR50E

48
50
62
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Toebehoren: besturingssystemen
BINNENUNITS
Bedradingsadapter voor tijdklok/
afstandsbediening (1)
Centraal besturingspaneel
Centrale afstandsbediening
Uniforme AAN/UIT-regelaar
Programmeerbare timer
Interfaceadapter (3)

FTXR28E
normaal open contact
normaal open pulscontact
maximaal 5 kamers (2)

FTXR42E

FTXR50E

KRP413A1S
KRP413A1S
KRC72
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP928A2S

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Tijdklok en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

Toebehoren
BINNENUNITS

FTXR28E

Luchtzuiveringsfilter met reukverdrijvingsfilterset zonder frame
Luchttoevoerfilter met frame
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

FTXR42E

FTXR50E

KAF974B42S
KAF963A43
KKF936A4

Toebehoren
BUITENUNITS

RXR28E

Rooster voor aanpassing luchtstroomrichting
Aftapplug
Verlengslangset voor bevochtiging
Verbindingsstuk voor bevochtiging
L-vormige manchetten voor bevochtiging
Slang voor bevochtiging

RXR42E

RXR50E

KPW937A4
KKP937A4
KPMH942A402
KPMJ942A4
KPMH950A4L
KPMH942A42

Opmerking:
1) V1 = 1= , 220-240V, 50Hz
2) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur 27°CDB/19°CWB • buitentemperatuur 35°CDB • koelmiddelleidinglengte 7,5 m • hoogteverschil 0 m.
3) Nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur 20°CDB • buitentemperatuur 7°CDB/6°CWB • koelmiddelleidinglengte 7,5 m • hoogteverschil 0 m.
4) De bevochtigingscapaciteiten worden gemeten onder test-verwarmingsomstandigheden volgens de Eurovent-norm (buitentemperatuur = 7°CDB/°6CWB en leidinglengte = 7,5m)
met een ventilatietijd van 0,5 wissels/uur
5) Units dienen op nominale capaciteit te worden geselecteerd. De max. capaciteit wordt alleen tijdens piekperioden benut.
6) Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit (voor meetcondities: zie de technische databoeken).
7) Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die maatgevend is voor het “vermogen” dat een geluidsbron voortbrengt.

Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring gekregen
voor zijn kwaliteitsbeheersysteem dat voldoet aan de
ISO9001-norm. ISO9001 is een kwaliteitsgarantie die
zowel betrekking heeft op het ontwerp, de
ontwikkeling en de productie als op de
productgebonden diensten.

ISO14001 staat garant voor een doeltreffend
milieubeheersysteem dat bijdraagt tot de
bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu tegen de mogelijke inwerking van
onze activiteiten, producten en diensten en tot
het behoud en de verbetering van de kwaliteit
van de omgeving.
Daikin-units voldoen aan de Europese regelgeving
met betrekking tot de veiligheid van producten.

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende - België
www.daikineurope.com
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Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificatieprogramma voor airconditioners (AC),
vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FC); de certificatiegegevens van
gecertificeerde modellen zijn te vinden in de
Eurovent-lijst.

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin
Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft
de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er
wordt echter geen enkele garantie geboden voor de
volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze
publicatie en de producten en diensten die erin worden
beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou
voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de
interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan
het auteursrecht van Daikin Europe N.V..
Daikin-producten worden verdeeld door:

EPLD06-03 / 500 / 07/06 / La Movida
Gedrukt in België op chloorvrij papier

Door zijn unieke positie als fabrikant van
airconditioners, compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan met het
milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin
naar de positie van marktleider op het gebied
van milieuvriendelijke producten. Om dit te
bereiken moet een breed assortiment
producten op ecologisch verantwoorde wijze
worden ontworpen en ontwikkeld.
Bovendien moet een energiebeheersysteem
worden ingevoerd om energie te besparen en
afval te beperken.

