URURU SARARA

Zgjidhje
për rehati

totale

E re dhe unike

Ururu

Sarara

 5 teknika trajtimi të ajrit në 1 sistem
 Ndikimi më i ulët në ambient
 Rehati perfekte
Ngrohja e një dhome në dimër zakonisht than ajrin, duke shkaktuar grykë të
sëmurë, të ftohur dhe sëmundje të tjera. Gjatë stinës së verës, rritja e lagështisë,
mund të jetë shumë e parehatshme, madje edhe në temperatura mesatare.
Për të shijuar rehati gjatë gjithë vitit, ju nevojitet më shumë se thjesht kontroll i
temperaturës, ju nevojitet kontroll i nivelit të lagështisë i ndërthurur me ventilimin
e ajrit të freskët, për t'ju dhënë rehati perfekte. Pajisja e re nga Daikin, Ururu Sarara,
me ndërthurjen perfekte të nivelit të lagështisë, tharjes, ventilimin dhe purifikimit
mundëson, rehatinë e duhur në dhomë për të cilën keni nevojë, në çdo kohë të
vitit.
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Unik në
tre

g

5 teknika trajtimi të ajrit

në 1 sistem

1. Lagështimi - Ururu pa një furnizim ajri më vete
Lagështim i shpejtë dhe efikas
Një element unik i lagështimit i brendshëm në pajisjen e jashtme thith lagështirën e ajrit të jashtëm dhe e dërgon në pajisen e ambientit
të brendshëm. Meqë lagështira nuk thithet nga ajri i dhomës, lagështimi i shpejtë dhe efikas i ajrit është i mundur edhe me ajrin e ftohtë
të dimrit.
Ngrohës
lagështues

Rotor
lagështues
Thithje
lagështuese

Nxjerrja e
lagështirës
Pajisje lagështuese

Drejt tubit lagështues

Tubi lagështues

Ururu: ngrohje dhe lagështim për rehati optimale
Pajisja përmban si kondicioner ajri edhe lagështues, duke e bërë të mundur ngrohjen ideale. Nënsistemi i lagështimit të Ururu mundëson
sasinë e ujit prej 450 ml/orë që nevojitet për ta lagështuar plotësisht një dhomë ndenjeje të madhe. Ndryshe nga një lagështues standard,
kjo pajisje nuk ka rezervuar uji por përdor lagështirë nga ajri i jashtëm. Si rrjedhim nuk nevojitet furnizim me ujë dhe pastrim që kërkon
kohë. Gjithashtu kjo veçori eliminon rritjen shqetësuese të baktereve dhe mikroorganizmave të tjera.

Ajri i lagështuar ka ndjesi të ngrohtë
Ajri i thatë e bën trupin tuaj të ndihet i freskët. Lagështimi nga
Ururu ju jep ndjesi të ngrohtë në krahasim me rritjen e nxehtësisë
së caktuar. Kjo parandalon tharjen e lëkurës dhe dhimbjen e
grykëve, si dhe ruan nivel lagështire të njëtrajtshëm ku nuk
mund të mbijetojnë viruse. Në vazhdim, rehatia optimale me
temperaturë më të ulët të ambienteve të brendshme nënkupton
kursim të energjisë.
Termografi tregon përhapjen e temperaturës në lëkurë 30 minuta pas hyrjes në dhomë
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Temperatura: 22°C
Lagështira: 20%

Ftohtë

Mund të ndjeni ftohtë në ajër të
thatë edhe në temperaturë të lartë

Temperatura: 22°C
Ngrohtë
Lagështira: 50%

Mund të ndjeni të ftohtë të
përafërt në ajër me lagështi

2. Sarara - tharje pa ftohje të panevojshme
Ndërsa lagështia ka efekte të dobishme në nivelet e rehatisë gjatë
dimrit, po ashtu ka edhe tharja e ajrit gjatë muajve të verës.

Temp.: 25°C
Lagështira: 80%

Temp.: 25°C
Lagështira: 50%

Lagështira e pakët krijon një thatësi të rehatshme, madje
edhe në një temperaturë konstante.
Gjatë verës, niveli i lartë i lagështirës në ajër mund ta bëjë dhomën
të nxehtë dhe mbytëse, madje edhe në temperatura mesatare.
Pajisja jonë unike Ururu Sarara pakëson lagështirën në ambiente të
brendshme duke ruajtur temperaturë të njëtrajtshme të dhomës.
Kjo veçori parandalon ftohjen e tepërt, gjë që vlerësohet nga
njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj të ftohtit. Në vazhdim, rehatia
optimale nënkupton kursim të energjisë, edhe me temperaturë
më të ulët të ambienteve të brendshme.

I RI

Ngrohtë dhe me lagështi

Rehati

Mund të ndjeni ajër me lagështi
edhe në temperaturë konstante

Mund të ndjeni të ftohtë të
përafërt në ajër pa lagështi

Termografi tregon përhapjen e temperaturës në lëkurë 30 minuta pas hyrjes në dhomë

Teknologjia e tharjes së ajrit Ekodorai

Kjo teknologji inteligjente pakëson lagështirën në ambientet e brendshme pa ndikuar temperaturën e dhomës duke përdorur vetëm një
pjesë të qarkulluesit të brendshëm të nxehtësisë.

3. Ventilimi – ajër i freskët edhe me dritare të mbyllura
Ndryshe nga një kondicioner i zakonshëm Ururu Sarara fut në dhomë ajër të freskët, të kondicionuar. Ururu Sarara është sistemi më i parë
rezidencial ngrohës me pompë që – për shkak të kapacitetit të fuqishëm të ventilimit prej 32 m3/h – mund të mbushë një dhomë më të
madhe se 26 m2 me ajër të freskët në më pak se dy orë. Për më shumë, ajri në hyrje futet në temperaturën e dëshiruar pa humbje termike.

4. Pastrim ajri – ajër i pastruar pa alergji dhe pa ndërprerje
Para-filtrim:
mbledh pluhurin

Flash Streamer: lëshon
rrymë elektronesh me
shpejtësi të lartë me fuqi
oksiduese të fortë

Cilësi më e madhe e ajrit të brendshëm me
teknologjinë Daikin Flash Streamer
Ururu Sarara pastron ajrin në hyrje. Ajri pastrohet duke kaluar
përmes filtrit të pluhurit dhe polenit para se filtri fotokatalitik i
ajrit të pastrojë kundërmime si tymi i cigares dhe i gatimit. Në
fazën finale, Flash Streamer i bën ajrit një trajtim tjetër: pastron
mbetje të mundshme të formaldehidit, viruseve dhe mykut.

Filtri i erës së keqe:
kundërmimet thithen dhe
pastrohen para se ajri të
futet në dhomë

5. Ngrohje dhe freski
Jo më pak e rëndësishme, pajisja Ururu Sarara jo vetëm që mundëson ftohjen në verë, por gjithashtu mundëson ngrohje shumë efikase
gjatë dimrave të ftohtë.
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Ndikimi më i ulët në ambient
A e dinit se...
Pompat e nxehtësisë ajër-ajër përftojnë 80% të energjisë në dalje
nga një burim i rinovueshëm: ajër ambienti falas dhe të
pashtershëm. Sigurisht, pompat ngrohëse përdorin edhe energji
elektrike që sistemi të funksionojë, por kjo energji elektrike mund
gjenerohet gjithnjë e më shumë edhe nga burimet e energjisë së
rinovueshme (energjia diellore, energjia e erës, energjia e ujit,
biomasa). Efikasiteti i një pompe ngrohëse matet me SCOP
(koeficienti stinor i performancës) për ngrohjen dhe SEER
(raporti i efikasitetit stinor të energjisë) për ftohjen.

SEER + SCOP =

A

+++

në të gjithë gamën
e produkteve

4/5 kW
temperatura e ambientit

+

5/5 kW
energji

1/5 kW
rryma elektrike

Efikasiteti më i lartë i rrymës elektrike, falë
teknologjive të avancuara të kursimit të
energjisë, si kompresori me lëkundje, një
ventilator i ri në pajisjen e brendshme, një
qarkullues i ri i nxehtësisë me diametër më të
vogël për qarkullim efikas të nxehtësisë dhe
një grykë e dyfishtë e hyrjes së ajrit.
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Efikasiteti stinor: rritja e nivelit të kërkesës për efikasitetin e energjisë
Për të arritur objektivat sfiduese 20-20-20 për mbrojtjen e ambientit, Evropa ka caktuar kërkesa për efikasitet minimal
në produktet që funksionojnë me rrymë elektrike. Këto kërkesa minimale hynë në fuqi më 1 janar 2013 dhe do të
rishikohen në vitin 2014.
Direktiva Eco-Design jo vetëm rrit në mënyrë sistematike kërkesat minimale në lidhje me ndikimin ndaj mjedisit, por
edhe metoda e përdorur për të matur këtë ndikim ka ndryshuar për të pasqyruar më saktë mirë kushtet e jetës reale.
Klasifikimi i ndikimit sipas stinës mundëson një vështrim shumë më të saktë mbi efikasitetin e pritshëm të rrymës
elektrike për ngrohje ose ftohje gjatë një stine.
Plotësimi i pritshmërisë është një etiketë energjie e re për BE-në. Etiketa aktuale, e paraqitur në vitin 1992 dhe e
ndryshuar që atëherë u mundëson konsumatorëve të krahasojnë dhe marrin vendime blerëse në bazë të kritereve të
etiketimit uniform. Etiketa e re e energjisë përfshin një klasifikime të shumta nga A+++ në D të pasqyruar në ngjyrat që
shkojnë nga e gjelbra e errët (me më shumë efikasitet në rrymë elektrike) në të kuqe (me më pak efikasitet në rrymë
elektrike). Informacioni mbi etiketën e re përfshin jo vetëm renditjet e reja të efikasitetit stinor për ngrohjen (SCOP)
dhe ftohjen (SEER), por edhe konsumin vjetor të rrymës elektrike dhe nivelet e zhurmës. Gjithashtu u mundëson
përdoruesve fundorë të marrin vendime më të informuara sepse efikasiteti sipas stinës pasqyron efikasitetin e
kondicionerit të ajrit gjatë një stine të plotë.
kg CO2

I RI

15.000
15
000

Ndikim i ulët në mjedis dhe
efikasitet i lartë i rrymës elektrike:
historia e R32
Për të arritur efikasitet më të madh nga rryma elektrike dhe
për të ulur ndikimin në mjedis ne po përdorim një ftohës të ri,
Difluorometan ose R32. Në krahasim me ftohësin standard
R-410A, ftohësi R32 riciklohet lehtësisht, mundëson pakësim prej
68% në ndikimin mjedisor sipas shkallës matëse për ngrohjen
globale (GWP), dhe kur ndërthuret me teknologjitë e avancuara
që po krijojmë, mundëson efikasitet më të madh. Në përgjithësi
mundëson ndikim më të ulët në mjedis duke arritur konsum më
të ulët të rrymës elektrike.

11.250
11
250

7.500
7500

RXR50E

3.750
3750

RXS50K
RXZ50N

00

efekt direkt
efekt indirekt
Shënime:
GWP sipas Raportit të katërt të vlerësimit nga IPCCC i vitit 2007
AEC bazuar në LOT 10
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Veçori të tjera
për kursimin
e energjisë
Pastrim automatik i filtrit
››

Nuk ka nevojë të pastrohet filtri manualisht
• Një furçë pastron pluhurin nga filtri i ajrit
• Pluhuri grumbullohet në një kuti pluhuri

››

Filtrat e pastruar vazhdimisht ruajnë qëndrueshmërinë e
konsumit të energjisë me afërsisht 25%

I RI

Sensori inteligjent për 2 zona
Kursim energjie: nëse nuk zbulohen lëvizje, pajisja ndryshon
pikën e caktuar për të kursyer energji pas 20 minutash dhe
përfundimisht fiket plotësisht.

modaliteti i ftohjes
20 min.

Temperatura e caktuar.

+2°C
-2°C
modaliteti i ngrohjes
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Rehatia
sensor inteligjent me 2 zona ajri
> nuk krijon rrymë ajri
Nuk krijon rrymë ajri të ftohtë. Nëse sensori inteligjent me 2 zona
ndjen se ndodhen njerëz në dhomë, rryma e ajrit drejtohet në
një zonë boshe.

Mënyrë e përmirësuar e
qarkullimit të ajrit
Mënyra e re e qarkullimit të ajrit - duke përdorur "efektin Coanda"
- mundëson më shumë gjatësi të qarkullimit të ajrit, duke
garantuar rehati perfekte në çdo qoshe të dhomës tuaj.

Grykë e dyfishtë për hyrjen e ajrit
Krijon shpejt një temperaturë të rehatshme dhe uniforme
Duke thithur ajër të ngrohtë nga sipër dhe ajër të ftohtë nga poshtë, pajisja mund të prodhojë një vërshim ajri me temperaturë të
njëtrajtshme.

I RI
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Kontrolli
Telekomandë e lehtë në përdorim
››

Funksionet shpesh ndodhen në pjesën ballore të telekomandës

››

Tregon temperaturat e ambienteve të brendshme dhe të jashtme, si dhe
lagështinë

››

Butona me ndriçim të pasmë për lehtësi përdorimi në errësirë I RI

››

Kohëmatës i përditshëm për programim të lehtë të programit tuaj
• Ndizeni kondicionerin tuaj çdo ditë në të njëjtën orë I RI
• Fikeni kondicionerin tuaj çdo ditë në të njëjtën orë

››

Informacion mbi konsumin aktual të rrymës elektrike

Gjithmonë në kontroll pavarësisht se ku ndodheni
Ururu Sarara mund të lidhet me një kontrollues në linjë (opsioni KKRP01A) që ju
mundëson të monitoroni dhe kontrolloni sistemin kudo që ndodheni nëpërmjet
një aplikacioni apo nga interneti.

Model që ka fituar
çmime
Që nga viti 1955 zhvillohet vlerësimi i njohur ndërkombëtarisht "Çmimi i Modelit
RedDot" nga Design Zentrum në Esen, Gjermani, për modele të shquara produktesh
dhe Ururu Sarara ishte fituesi në vitin 2013!
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Specifikimet
Ngrohje dhe ftohje
NJËSIA E BRENDSHME
Kapaciteti i ftohjes
Kapaciteti i ngrohjes
Rryma elektrike
në hyrje
Efikasiteti sezonal
(sipas EN14825)

Efikasiteti nominal
(ftohje në ngarkesë
nominale 35°/27°,
ngrohje në ngarkesë
nominale 7°/20°)
Veshja e jashtme
Përmasat
Pesha
Raporti i ventilimit
me rrymë ajri
Niveli i fuqisë së
zhurmës
Niveli i presionit të
zhurmës
Lidhjet e
tubacioneve
Furnizimi me energji

Min./Nom./Maks.
Min./Nom./Maks.
Ftohja
Min./Nom./Maks.
Ngrohje
Min./Nom./Maks.
Ftohja
Etiketa e energjisë
Pdesign
SEER
Konsumi vjetor i energjisë
Ngrohje (klimë Etiketa e energjisë
mesatare)
Pdesign
SCOP
Konsumi vjetor i energjisë
EER
COP
Konsumi vjetor i energjisë
Etiketa e energjisë Ftohje / Ngrohje
Ngjyra
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Njësia
Njësia
I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë
Ftohja
I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë
Ngrohje
Ftohja
E lartë
Ngrohje
E lartë
I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë
Ftohja
I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë
Ngrohje
Lëngu
Dia. jasht.
Gazi
Dia. jasht.
Faza/Frekuenca/Tensioni

FTXZ25N

FTXZ35N

FTXZ50N

kW
kW
kW
kW

0,6/2,5/3,9
0,6/3,6/7,5
0,11/0,41/0,88
0,10/0,62/2,01

0,6/5,0/5,8
0,6/6,3/9,4
0,11/1,10/1,60
0,10/1,41/2,64

kW

2,50
9,54
92

0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/9,0
0,11/0,66/1,33
0,10/1,00/2,53
A+++
3,50
9,00
136
A+++
4,50
5,73
1100
5,30
5,00
330
A/A
E bardhë
295x798x372
15
12,1/8,4/5,6/4,0
13,3/9,2/6,9/4,8
57
57
42/35/27/19
42/36/29/19
6,35
9,5
1~ / 50 / 220-240

kWh
kW

3,50
5,90
831
6,10
5,80
205

kWh

kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz/V

10,7/7,5/5,3/4,0
11,7/8,6/6,7/4,8
54
56
38/33/26/19
39/35/28/19

NJËSIA E JASHTME
Përmasat
Pesha
Raporti i ventilimit
me rrymë ajri

Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Njësia
Ftohja
E lartë/E ulët
Ngrohje
E lartë/E ulët
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohja
E lartë
Niveli i presionit të Ftohja
E lartë
zhurmës
Ngrohje
E lartë
Ambienti Min.~Maks.
Diapazoni i
Ftohja
funksionimit
Ambienti Min.~Maks.
Ngrohje
Agjent ftohës
Lloji/GWP
Gjatësia e tubacioneve NjJ - NjB Maks.
Lidhjet e
tubacioneve
Ndryshimi i nivelit NjB - NjJ Maks.
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni
Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)
Rryma - 50Hz

RXZ25N
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB

RXZ35N
693x795x300
50
34,4/22,5
31,5/16,2
61
48
48
-10~43
-20~18
R32/650
10
8
1~ / 50 / 220-240
-

31,0/22,5
28,3/16,2
59
46
46

m
m
Hz/V
A

5,00
8,60
203
5,60
5,50
1427
4,55
4,47
550

15,0/9,2/6,6/4,6
14,4/10,7/7,7/5,9
60
59
47/38/30/23
44/38/31/24

RXZ50N

40,4/22,5
33,1/16,2
63
49
50

(1) EER/COP sipas Eurovent 2012

Opsionet
NJËSITË E BRENDSHME - SISTEMET E KONTROLLIT

FTXZ25N

Përshtatësi me tel: kontakt normal i hapur / kontakt normal i hapur me impuls
Bord kontrolli i centralizuar
Deri për 5 dhoma
Mbrojtje kundra vjedhjes për telekomandën
Telekomandë qendrore
Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje
Kohëmatës me programim
Përshtatësi i ndërfaqes për DIII-net

FTXZ35N

FTXZ50N

KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KKF936A4
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP928A2S

Kontrolluesi në linjë

KKRP01A

Kompleti i montimit nga jashtë për kontrolluesin në linjë

KKRPM01A

Kabllo rryme Wi-Fi për kontrolluesin në linjë

KKRPW01A

Kontrollues muri me ekran LCD me prekje (3)

KBRC01A

Kontrollues muri i thjeshtë (3)

KBRCS01A

Portëkalim KNX
KLIC-DD
Shënime
(1) Përshtatës i lidhjeve të telave i ofruar nga Daikin. Ora dhe pajisjet e tjera mund të blihen në dyqan. / (2) Përshtatësi i lidhjeve me tel nevojitet gjithashtu për çdo njësi të brendshme.
(3) Mund të përdoret vetëm në kombinim me kontrolluesin në linjë KKRP01A.
NJËSITË E JASHTME
Zorrë lagështimi në formë L-je (10 copë)

RXZ25N

RXZ35N

RXZ50N

KPMJ983A4L

Manshetë në formë L-je për krijimin e lagështisë (10 copë)

KPMH950A4L

Komplet zgjatimi për zorrë lagështimi (2 m)

KPMH974A402

Zorrë për krijimin e lagështisë (10 m)

KPMH942A42

11

Sistemi i ri Ururu Sarara
ndërthur një ftohje më
efikase me pesë teknika
të trajtimit të ajrit për të
krijuar një zgjidhje
rehatie totale me ndikim
tepër të ulët në mjedis
dhe konsum shumë të
ulët të rrymës elektrike.
Ruan mjedisin dhe ju

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit
Eurovent për Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësi
për Trajtimin e Ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU).
Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës
në internet: www.eurovent-certification.com ose duke
përdorur: www.certiflash.com

Kjo broshurë është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën
ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. 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. 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 i takon Daikin Europe N.V.
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