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Ururu
Sarara

Kışın bir oda ısıtıldığında odanın havası kurur ve bu da boğaz ağrısına, soğuk 
algınlığına ve benzeri hastalıklara yol açabilir. Yaz aylarında hava sıcaklığının çok 
yüksek olmadığı zamanlar da dahil yüksek bir nem seviyesi büyük bir rahatsızlık 
verebilir. Yıl boyunca kesintisiz konfor için, yalnızca sıcaklık kontrolünden fazlasına 
ihtiyacınız vardır; mükemmel bir konfor için taze temiz hava beslemesiyle birlikte 
nem seviyesini kontrol edebilmelisiniz. Daikin’ın yeni Ururu Sarara modeli 
benzersiz nemlendirme, nem alma, havalandırma ve temizleme işlevleriyle size 
tüm yıl boyunca kesintisiz olarak tam olarak istediğiniz oda konforunu sunar.

	1 sistemde 5 farklı hava işleme tekniği
	En düşük çevre etkisi
	Mükemmel konfor

Yeni ve benzersiz
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Ururu
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1 sistemde 5 farklı hava işleme 

1. Ayrı bir su beslemesi olmadan Ururu  nemlendirme 

Hızlı ve etkili nemlendirme 
Dış ünite içerisindeki benzersiz dahili nemlendirme elemanı dış ortam havasında bulunan nemi absorbe eder ve bu nemi iç üniteye iletir. 
Nem oda havasından emilmediği için, görece daha kuru olan kış aylarında dahi hızlı ve etkili bir nemlendirme gerçekleştirilmesi mümkündür.

Ururu: optimum konfor için ısıtma ve nemlendirme
Ünitede klima ve nemlendirici bir aradadır ve bu nedenle ideal ısıtma mümkündür. Ururu nemlendirme alt sistemi geniş bir yaşam alanını 
bütünüyle nemlendirmek için gerekli 450ml/sa'lik su besleme kapasitesine sahiptir. Standart bir nemlendiricinin aksine, bu iç ünitede 
su tankı bulunmaz, dış ortam havasındaki nem kullanılır. Bu nedenle, su beslemesine ve zaman alıcı temizlik işlemlerine ihtiyaç kalmaz. 
Bu özellik ayrıca bakteri ve diğer mikro organizmaların oluşumu sorununu da ortadan kaldırın.

tekniği

Pazarda tek!

Termograf, odaya girdikten 30 dakika sonra bir kişinin cildindeki sıcaklık dağılımını gösterir.

Nemlendirilmiş hava daha sıcak hissetmenizi sağlar
Kuru hava gerçekte vücudun havayı daha serin hissetmesine neden 
olur. Ururu nemlendirme, ısıtma ayar noktasının yükseltilmesine 
kıyasla kendinizi daha sıcak hissetmenizi sağlar. Ayrıca, cilt kuruması 
ve boğaz ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırır ve nemi virüslerin 
oluşamayacağı bir seviyede sabit tutar. Ayrıca, optimum konforun 
daha düşük bir iç ortam sıcaklığında elde edilmesi enerji tasarrufu 
anlamına gelir.

Daha yüksek bir sıcaklıkta olsa dahi 
kuru havada daha serin hissedersiniz.

Nemlendirilmiş ortamda ise havayı 
görece daha sıcak hissedersiniz.

SıcakSerin
Sıcaklık: 22°C
Nem: %20

Sıcaklık:  22°C
Nem: %50

Nemlendirme hortumu

Nemlendirme hortumuna

Nem 
emisyonu

Nemlendirme 
ısıtıcısıNemlendirme 

rotoru

Nemlendirme 
absorpsiyonu
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2. Gereksiz soğutma olmaksızın Sarara  nem alma

Sabit bir sıcaklıkta olsa dahi 
nemli bir ortamda havayı sıcak 

hissedersiniz.

Nemi alınmış bir ortamda 
ise görece daha serin 

hissedersiniz.

KonforluSıcak ve nemli

Termograf, odaya girdikten 30 dakika sonra bir kişinin cildindeki sıcaklık dağılımını gösterir.

Nasıl nemlendirme kış aylarında konfor seviyelerinin 
yükseltilmesine katkıda bulunuyorsa, nem alma da yaz aylarında 
aynı işlevi görür.

Daha düşük bir nem seviyesi, sabit bir sıcaklıkta dahi konforlu 
bir kuruluk yaratır.

Yaz aylarında sıcaklık orta seviyelerde olsa bile dış ortam 
havasındaki yüksek nem oranı, klimanın bulunduğu odayı sıcak 
ve bunaltıcı bir hale getirebilir.  Benzersiz Ururu Sarara ünitemiz 
sabit bir oda sıcaklığını korurken, iç ortam nem seviyesini düşürür. 
Bu özellik aşırı soğutmayı engeller ve soğuğa duyarlı kişiler için 
ideal bir sistem sunar. Ayrıca, optimum konforun daha düşük bir 
iç ortam sıcaklığında elde edilmesi enerji tasarrufu anlamına gelir. 

3. Havalandırma – camlar kapalıyken dahi taze hava
Klasik bir klimanın aksine Ururu Sarara, taze ve sıcaklığı isteğinize göre ayarlanmış bir hava üfler. Ururu Sarara, 32 m3/sa'lik güçlü 
havalandırma kapasitesi sayesinde 26 m2'den büyük bir odayı iki saatten kısa bir sürede taze havayla doldurabilen ilk konut tipi heat 
pump sistemidir. Ayrıca, gelen hava termal kayıplar olmaksızın istenilen sıcaklığa getirilir.

YENİ    Ekodorai nem alma teknolojisi
Bu akıllı teknoloji yalnızca iç ünite ısı eşanjörü kapasitesinin bir bölümünü kullanarak, oda sıcaklığını hiçbir şekilde etkilemeden iç ortam 
nem seviyesini düşürür.

Sıcaklık: 25°C
Nem: %80

Sıcaklık: 25°C
Nem: %50

4. Hava temizleme – kesintisiz temiz ve alerjen içermeyen hava

Daikin Flash Streamer teknolojisiyle yükselen iç 
ortam havası kalitesi
Ururu Sarara gelen havayı temizler. Hava, sigara kokusu ve yemek 
kokusu vb. gibi kokuların giderilmesini sağlayan fotokatalitik hava 
temizleme filtresine gelmeden önce toz ve polen filtrelerinden 
geçirilir. Nihai aşamada Flash Streamer havayı bir kere daha işler: 
olası formaldehit, virüs ve küf kalıntılarını temizler.

Ön filtre: tozları 
yakalar

Flash Streamer: yüksek 
oksidasyon gücüne sahip 

yüksek hızlı elektron akışları 
meydana getirir

Koku giderici filtre: hava, 
odaya geri verilmeden 

önce kötü kokular absorbe 
edilerek yok edilir.

5. Isıtma ve soğutma
Ururu Sarara yalnıza yaz aylarında soğutma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda soğuk kış aylarında çok etkili bir ısıtma da sağlar.
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4/5  kW 

1/5  kW 

5/5  kW 
+

ortam sıcaklığı

enerji

elektrik

En düşük çevre etkisi

Yeni bir swing kompresör, iç ünitede yeni bir 

fan, ve daha verimli bir ısı değişimi ve çift 

hava girişi için daha küçük çaplı yeni bir ısı 

eşanjörü vb. gibi enerji tasarrufu sağlayan 

gelişmiş teknolojiler sayesinde en yüksek 

enerji verimliliği.

Tüm seri
SEER + SCOP =

Bunu biliyor muydunuz?
Havadan havaya heat pump'lar çektiği enerjinin %80'ini yenilenebilir 
enerji kaynağı olarak kabul edilen dış ortam havasından alır. Bu 
enerji kaynağı bedelsizdir ve asla tükenmez. Heat pump'lar 
beklendiği üzere sistemi çalıştırmak için elektrik enerjisi kullanır, 
ancak bu elektriğin de büyük bir kısmı yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, 
biyokütle) üretilmeye başlanmıştır. Bir heat pump ünitesinin verimi, 
ısıtma için SCOP (sezonsal performans katsayısı) ve soğutma için 
SEER (sezonsal enerji verimliliği oranı) ile ölçülür.
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YENİ

Sezonsal verimlilik: enerji verimliliğinde çıtayı yükseltiyor
Avrupa, zorlu 20-20-20 çevre hedeflerini gerçekleştirmek için enerjiyle bağlantılı ürünler için minimum verimlilik 
gereksinimlerini zorunlu kılıyor. Bu minimum gereksinimler, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2014 yılında 
daha da zorlayıcı şekilde revize edilecektir.

Eko Tasarım Direktifi yalnızca çevre performansına ilişkin minimum gereksinimleri sistematik olarak yükseltmekle 
kalmamış, aynı zamanda gerçek yaşam koşullarının daha iyi yansıtılması için bu performansın ölçülmesinde kullanılan 
yöntemi de değiştirmiştir.

Teni sezonsal performans değeri, tüm bir ısıtma veya soğutma sezonu boyunca gerçekte beklenen enerji verimliliğine 
ilişkin çok daha doğru bir tablo çizer.

Bu resmi tamamlayan ise, yeni bir AB enerji etiketidir. 1992'de sunulan ve aynı zamanlarda değiştirilen mevcut 
etiket, tüketicilerin standart etiketlendirme kriterine göre karşılaştırma yapmalarına ve satın almalarına olanak verir.  
Yeni etiket, A+++ ile D arasında, koyu yeşilden (enerji verimliliği en yüksek) kırmızıya (en düşük verimlilik) doğru giden 
renk tonları ile gösterilen çoklu sınıflandırmaları içerir. Yeni etiketle ilgili bilgiler arasında ısıtma (SCOP) ve soğutma 
(SEER) için yeni sezonsal verimlilik değerlerinin yanı sıra yıllık enerji tüketimi ve ses seviyeleri de bulunmaktadır.  
Mevsimsel verimlilik tüm mevsim boyunca klimanın veya ısı pompasının verimliliğini yansıttığı için, bu etiket, son 
kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasına olanak verecektir.

Daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük çevre etkisi arayışları 
neticesinde, artık yeni bir soğutucu akışkan olan Difluorometan 
veya R32 kullanıyoruz. Standart R-410A soğutucu akışkanla 
kıyaslandığında, R32 daha kolay geri dönüştürülebilmektedir, 
küresel ısınma potansiyeline göre değerlendirildiğinde %68 daha 
düşük çevre etkisine sahiptir ve geliştirmekte olduğumuz üstün 
teknolojiler sayesinde aynı zamanda daha yüksek verimlilik sağlar. 
Her şeyden önce, doğrudan daha düşük elektrik tüketimine bağlı 
olarak daha düşük bir çevre etkisi yaratır.

Düşük çevre etkisi ve yüksek enerji 
verimliliği: R32 hikayesi  

kg CO
2

doğrudan etkisi

RXR50E

RXS50K

RXZ50N

dolaylı etkisi

0

3.750

7.500

11.250

15.000

Notlar:
IPCCC Dördüncü Değerlendirme Raporu 2007'ye göre GWP değeri
LOT 10'a dayalı AEC
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Diğer enerji 
tasarrufu 
özellikleri
Otomatik filtre temizleme
 › Filtrelerin manüel olarak temizlenmesine gerek yoktur

•	 Hava filtresindeki toz bir fırça yardımıyla temizlenir
•	 Toz bir toz kutusunda saklanır

 › Sürekli olarak temizlenen filtreler hava akış hızını sabit tutar 
ve güç tüketimini yaklaşık %25 oranında azaltır

2 kademeli akıllı göz
Enerji tasarrufu: Hiçbir hareket algılanmazsa, ünite 20 dakika 
bekledikten sonra enerji tasarrufu için ayar noktasını değiştirir ve 
bir süre sonra da üniteyi tamamen kapatır.

YENİ

-2°C

+2°C

soğutma modu

20 dak.

Sıcaklık ayarı

ısıtma modu
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Konfor
2 alanlı akıllı göz 
> soğuk hava etkisini önler
Soğuk hava etkisi yaşanmaz. 2 alanlı akıllı göz odada insan 
varlığını algıladığında, hava akışını doğrudan bu insanlardan 
uzağa, boş alanlara doğru yönlendirir.

Çift hava girişi
Hızlı bir şekilde konforlu ve homojen bir sıcaklık meydana getirir

Ünite, sıcak havayı tavandan çekerken ve soğuk havayı zeminden çekerek hızlı bir şekilde eşit sıcaklıkta bir hava akışı yaratabilir.

YENİ

Gelişmiş hava akış modeli
`Coanda etkisi’ kullanılarak elde edilen yeni deşarj havası modeli 
daha geniş bir hava üfleme uzunluğu sağlayarak, odanın her 
köşesinde mükemmel konforu garanti eder. 
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Kumanda
Kullanıcı dostu merkezi kumanda
 › En sık kullanılan işlevler uzaktan kumandanın ön tarafında bulunur.

 › İç ve dış ortam sıcaklıklarını ve nem seviyesini gösterir

 › Işıklı düğmeleri sayesinde karanlıkta dahi kolayca kullanılabilir

 › Programınızı kolayca yapılandırmanız için günlük zamanlayıcı

•	 Klimanızı her gün aynı saatte başlatır
•	 Klimanızı her gün aynı saatte durdurur

 › Gerçek enerji tüketiminize ilişkin bilgiler

Nerede olursanız olun her zaman kontrol 
altındadır
Ururu Sarara, sisteminizi nerede olursanız olun istediğiniz anda bir uygulama veya 
internet üzerinden takip ve kontrol etmenize izin veren bir çevrimiçi kumandaya 
(seçenek KKRP01A) bağlanabilir.

1955 yılından bu yana uluslararası ölçekte kabul gören, Almanya, Essen kentinde 
bulunan Design Zentrum'un ‘RedDot Tasarım Ödülü’ yanızca mükemmel ürün 
tasarımlarına verilmektedir ve Ururu Sarara da 2013 yılının kazananı olmuştur!

YENİ

YENİ
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Teknik Özellikler
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Seçenekler
İÇ ÜNİTELER - KUMANDA SİSTEMLERİ FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Kablo adaptörü:  normalde açık kontak / normalde açık darbe kontağı KRP413A1S (1)
Merkezi kumanda kartı 5 odaya kadar KRC72 (2)
Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF936A4
Merkezi kumanda DCS302C51
Birleşik on/off kumanda DCS301B51
Zaman programlayıcı DST301B51
DIII-net arayüz adaptörü KRP928A2S 

Çevrimiçi kumanda KKRP01A

Çevrimiçi kumanda için harici montaj kiti KKRPM01A

Çevrimiçi kumanda için wi-fi güç kablosu KKRPW01A

Dokunmatik LCD'li duvar kumandası (3) KBRC01A

Basit duvar kumandası (3) KBRCS01A

KNX geçidi KLIC-DD
Notlar
(1) Daikin tarafından temin edilen kablo adaptörü.  Saat ve diğer aygıtlar sahada temin edilir. / (2) Her bir iç ünite için kablo adaptörü de gerekir.
(3) Yalnızca KKRP01A çevrimiçi kumandayla birlikte kullanılabilir.

DIŞ ÜNİTELER RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Nemlendirme hortumu L bağlantısı (10 parça) KPMJ983A4L

Nemlendirme için L şeklinde kelepçeler (10 parça) KPMH950A4L

Nemlendirme hortumu uzatma seti (2m) KPMH974A402

Nemlendirme hortumu (10m) KPMH942A42

Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 
uyarınca)

Soğutma Enerji etiketi A+++
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 92 136 203

Isıtma (ılıman 
iklim)

Enerji etiketi A+++
Ptasarım kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Yıllık enerji tüketimi kWh 831 1.100 1.427

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Yıllık enerji tüketimi kWh 205 330 550
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x372
Ağırlık Ünite kg 15
Fan - hava akış hızı Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dk 10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dk 11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 54 57 60

Isıtma Yüksek dBA 56 57 59
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 693x795x300
Ağırlık Ünite kg 50
Fan - hava akış hızı Soğutma Yüksek/Düşük m³/dk 31,0/22,5 34,4/22,5 40,4/22,5

Isıtma Yüksek/Düşük m³/dk 28,3/16,2 31,5/16,2 33,1/16,2
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 59 61 63
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Yüksek dBA 46 48 49
Isıtma Yüksek dBA 46 48 50

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~43
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~ Maks. °C YT -20~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R32/650
Boru bağlantıları Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 10

Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 8
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

 (1) Eurovent 2012 uyarınca EER/COP
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir 
teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları 
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık 
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı 
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya 
yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi 
bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

ECPTR14-002

Yeni Ururu Sarara sistemi 

daha verimli bir 

soğutucu akışkanlı beş 

farklı hava işleme 

tekniğini bir araya 

getirerek aşırı düşük bir 

çevre etkisi ve çok düşük 

enerji tüketimi ile birlikte 

toplam bir konfor 

çözümü sunar. Çevreyi ve 

cebinizi korur!

Daikin Europe N.V., Sıvı Soğutma Paketleri (LCP), 
Klima santralleri (AHU) ve Fan coil cihazları (FCU) 
için Eurovent Belgelendirme programına katılmıştır. 
Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak 
kontrol edebilirsiniz: www.eurovent-certification.
com veya www.certiflash.com




