
Ururu Sarara

En iyinin 
en iyisi
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Konforun 
en saf hali

Bir bakışta özellikler
 › A+++ SEER ve SCOP sezonsal verimlilik değerleriyle 
yıl boyu konfor için tek bir sistemle ısıtma ve 
soğutma

 › Kışın kuru havayı önlemek ve yazın nem almak için 
akıllı nem kontrolü 

 › Yıl boyunca taze hava için havalandırma ve hava 
temizleme

 › İhtiyacınız olan zamanda ve ihtiyacınız olan yerde 
mükemmel hava için harekete duyarlı akıllı göz

 › Her zaman optimum verimlilik için otomatik filtre 
temizleme

 › Kablosuz uzaktan kumandayla, uygulama 
üzerinden veya ev otomasyon sisteminizin bir 
parçası olarak kullanımı kolay kontrol

Yüksek sezonsal verimlilik, cüzdanınızı boşaltmadan 
yaz kış konforlu kalmanızı sağlar. R-32 soğutucu 
akışkanın çevre üzerindeki etkisi, önceki soğutucu 
akışkanlardan daha düşüktür. 
Daikin'ın uzun yıllara dayanan deneyimi ve geniş ürün 
yelpazesi, evinize mükemmel uyan, güvenilir ve uzun 
ömürlü bir ürün seçtiğinizden emin olmanızı sağlar. 
Evde olmadığınız zamanlarda bile oda sıcaklığını 
ve çalışma modunu kullanımı kolay bir akıllı telefon 
uygulaması ile ayarlayabilirsiniz. Daikin mükemmel 
ortam havasını oluşturmanıza yardımcı olsun.

Ururu Sarara ile Daikin, evde iklimlendirme konusunda 
nelerin mümkün olduğunu yeniden hayal etti. Size en 
akıllı, en verimli ve ek kapsamlı sistemimizi sunmaktan 
gurur duyarız. 

Nemlendirme
Nem alma

Taze hava girişiyle 
havalandırma

Hava temizlemeIsıtma/soğutma

A+++

Eviniz söz konusu olduğunda sadece en iyisi yeterince iyidir. Şimdi Daikin, 
Bluevolution serisi ile saf atmosferi yeniden tasarlayarak konforu tamamen yeni 
bir düzeye taşıdı. Daikin teknolojilerini tercih ettiğinizde yıl boyu konfor, enerji 
verimliliği, güvenilirlik ve kontrole güvenebilirsiniz. 
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Katlanır Japon yelpazesi “Ogi”den 
ilham alan duvar tipi ürün serisi, 
2013 yılında ürün tasarımı için 
iklimlendirme kategorisinde 
prestijli red dot ödülünü kazandı. 
Jürinin yorumu: “Yelpazeye benzer 
şekli ve beyaz rengin seçilmesi bu 
klimaya, yenilikçi teknolojisi ile 
tamamlanan doğal ve asil bir 
görünüm kazandırıyor.”

Ödüllü  
tasarım
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5 moduyla  

Ururu Sarara iklimlendirme 

konusundaki düşüncelerinizi 

değiştirecektir

1. Isıtma ve soğutma
İklimlendirme, havayı soğutmaktan daha 
fazlasıdır.  

Ururu Sarara sadece sıcak yaz günleri için 
tasarlanmadı. Aslında herhangi bir odayı hızlı ve etkin 
bir şekilde ısıtarak, yıl boyu evin paha biçilemez bir 
parçası haline gelir. 

2. Ururu nemlendirme
Bir odanın verdiği his sıcaklıkla ölçülemez.

Etrafımızı saran hava doğal olarak belirli bir düzeyde 
nem içerir ve bu nemlilik olarak bilinir. Kışın havanın 
çok kuru olması sadece odanızın çok soğuk 
hissettirmesine neden olmakla kalmaz (ısıtmayı çok 
fazla açmanıza da neden olabilir) aynı zamanda 
boğazınızın ve cildinizin kurumasına da neden olur. 
Ayrıca mobilyalarınızı, ahşap zeminleri, kitapları ve 
sanat eserlerini bile etkileyebilir. 

Ururu Sarara'nın akıllı nemlendirme sistemi, dış 
ortamdan doğru miktarda gizli nemi içeri alır.

Termografta, odaya girdikten 30 dakika sonra cildin sıcaklık dağılımı 

görülüyor.

Kuru hava daha yüksek 

sıcaklıkta bile soğuk gelir

Nemli hava nispeten  

daha sıcak hissettirir

Sıcaklık: 22°C

Nem: %20

Sıcaklık:  22°C

Nem: %50
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3. Sarara nem alma
Yazın bir odayı soğutmanın birden fazla  
yolu var

Yaz aylarında ortam nemi artar ve kuru hava daha 
soğuk ve nemli hava daha sıcak hissetirdiğinden 
odalar sıcak ve bunaltıcı hale gelir. Klasik sistemlerde 
sıcaklığı düşürmek dışında bir seçenek bulunmaz; 
bu da enerji ve elektrik kaybına neden olur. 

Ancak Ururu Sarara’nın akıllı nem alma özelliği daha 
zarif bir çözüm sunuyor. Odadaki fazla nemi otomatik 
olarak alır,  sıcaklığı her zaman sabit tutarak konforlu 
hissetmeniz için çok daha az çaba harcar. 

4. Havalandırma
Pencereler kapalıyken dahi taze hava 

Klasik bir klimanın aksine Ururu Sarara, odaya taze, 
iklimlendirilmiş hava getirir.  
Ururu Sarara, 30 m3/saatlik güçlü havalandırma 
kapasitesi sayesinde 26 m2'den büyük bir odayı iki 
saatten kısa bir sürede taze havayla doldurabilen ilk 
konut tipi ısı pompası sistemidir. Ayrıca alınan hava, ısı 
kaybı olmadan istenilen sıcaklıkta getirilir.

5. Hava temizleme
Daima temiz ve alerji yapmayan hava 

Daikin Flash Streamer* teknolojisi ile daha yüksek 
iç mekan hava kalitesi
Ururu Sarara, alınan havayı temizler. 
Hava, toz ve polen filtresinden geçirilerek temizlenir, 
ardından titanyum apatit fotokatalitik filtre, tütün 
ve evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokuları 
parçalar. Son aşamada Flash Streamer: havada askıda 
bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanarak, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha 
temiz bir havayla değiştirir.

Termografta, odaya girdikten 30 dakika sonra cildin sıcaklık dağılımı 

görülüyor.

Sıcaklık aynı bile olsa nemli 

hava daha sıcak gelir

Nemi alınmış hava nispeten 

daha soğuk hissettirir

Sıcaklık: 25°C

Nem: %80

Sıcaklık: 25°C

Nem: %50

Ön filtre tozu yakalar

Flash Streamer, yüksek hızda  
elektron demetleri yayar

Titanyum apatit fotokatalitik filtre, 
tütün ve evcil hayvan kokuları gibi 
istenmeyen kokuları parçalar

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Akıllı hava dağılımı 
Klimalar, odada taze hava dolaşımı sağlayarak odaları 
konforlu hale getirir. Daikin’ın teknolojisi bir adım öte 
gider ve hava hareketini cildinizde hissetmemenizi 
sağlar.

Otomatik filtre temizleme
Tıpkı elektrikli süpürgeler gibi klimalar da üniteden 
geçen havayı temizlemek için filtre kullanır. 
Filtrede ne kadar çok partikül birikirse çalışma verimi 
o kadar azalır. Ancak Ururu Sarara’nın kendi kendini 
temizleme teknolojisi ile filtrenin dolması geçmişte 
kaldı. Bu, size daha az iş çıkarırken Ururu Sarara için de 
daha az iş demektir; hava debisini sabit tutarken %25 
daha az enerji kullanır. 

3 bölgeli akıllı göz
Bir odanın sadece içinde insan olduğu zaman 
soğutulması veya ısıtılması gerektiğini söylemeye 
gerek bile yok. Aynı zamanda sizin veya 
misafirlerinizin tepesinden hava esmesini de 
istemezsiniz. Bu nedenle Daikin, Ururu Sarara için 
bir ‘akıllı göz’ geliştirdi. Bu, odada olduğunuzu 
algılayan (ve odadan çıktığınızda gücü kapatan) bir 
hareket sensörü. Aynı zamanda odanın neresinde 
olduğunuzu anlar ve havayı sizden uzağa yönlendirir. 
Odanın ortamını bozmadan sıcaklığını kontrol 
etmenin akıllıca bir yoludur. 

3 bölgeli  

akıllı göz

Enerji

verimli

3D Hava Akışı

Düşey  

otomatik swing

Yatay  

otomatik swing

Kendi kendini 

temizleyen filtre

ayar noktası düşürülür 

veya ünite kapatılır

Çünkü konfor  

efor gerektirmemelidir 

3 bölgeli akıllı göz

3 yöne 
hava üfleme
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Nerede olursanız olun kontrol daima sizde olsun

Çalışma modunu 
kontrol edin; sıcaklığı, 
hava temizlemeyi, hava 
debisini ve yönünü 
ayarlayın.

7 gün boyunca günde 4 
eylemle çalışma modunu 
ve ayar sıcaklığını 
programlayın.

Enerji tüketiminizi 
günlük, haftalık veya yıllık 
olarak izleyin.
Güç sınırlama ve 
ekonomi moduyla enerji 
tüketiminizi azaltın.

Doğru üniteyi kolayca 
kontrol etmek için 
evinizdeki odaları 
tanımlayın.

Uzaktan  

kumanda

Onecta  

uygulaması

Ururu Sarara standart olarak dahili 

wifi adaptörüne sahiptir

WiFi

Tak ve çalıştır standart WLAN cihazı, iOS veya Android sistemleri kullanarak sıcaklığı herhangi bir yerden 
ayarlamanıza ve hatta programlamanıza imkan tanır. Böylece evden uzaktayken de üniteyi yönetebilir ve enerji 
tasarrufuyla birlikte optimum iklim kontrolü sağlarsınız.
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<

Evinizin iklimini 

değiştirin.

Gezenin 
iklimini değil.
50 yıllık geliştirme deneyiminin zirvesi
Havadan havaya ısı pompaları, çıkış enerjisinin %80'ini yenilenebilir bir kaynak 
olan ortam havasından alır; hem ücretsiz hem de tükenmez bir kaynaktır. 
Elbette ısı pompasının sistemi çalıştırması için elektrik gerekir ancak bu 
elektrik de yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
hidroelektrik, biyo kütle) elde edilebilir. Isı pompasının verimliliği, ısıtma için 
SCOP (sezonluk performans katsayısı) ve soğutma için SEER (sezonluk enerji 
verimliliği oranı) cinsinden ölçülür.

Biliyor muydunuz?
Ururu Sarara'yı aralıksız 10 saat süreyle kullandığınızda standart bir çamaşır 
makinesinin bir yıkama programından daha az enerji harcarsınız.*

*Standart bulaşık makinesi 2 kW iken Ururu Sarara ünitesi soğutmada 2,5 kW. 

2 saatlik yıkama programı.

10 Saatte Ururu Sarara'nın 
Enerji Tüketimi

1 yıkama programının 
enerji tüketimi

%100  
enerji

%80  
ortam havası

%20  
elektrik
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Yeni swing kompresör, iç ünitede yeni fan, daha 
enerji verimli ısı alışverişi için daha küçük çaplı 
yeni ısı eşanjörü ve çift hava girişi gibi gelişmiş 
enerji tasarrufu özellikleri sayesinde en yüksek 
enerji verimliliği. 

SEER + SCOP =  
tüm ürün serisinde

A+++
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Önemsiyoruz

Eco modu Bu işlev, güç tüketimini azaltarak, fazla güç gerektiren diğer uygulamaların da kullanılabilmesini 
sağlar. Bu işlev aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

3 bölgeli akıllı göz Hava, odada insanların bulunmadığı alanlara doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: sol, ön ve sağ.  
Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.

Bekleme modunda enerji tasarrufu Akım tüketimi, bekleme modunda çalışırken yaklaşık %80 oranında düşürülür. 20 dakikadan uzun süre 
herhangi bir kişi tespit edilmezse sistem otomatik olarak akım tüketimi moduna geçer.

Sadece fan Klima, soğutma veya ısıtma yapılmadan hava üflenmesi için fan olarak kullanılabilir.

Kendi kendini temizleyen filtre Filtre günde bir kez kendi kendini temizler. İşlemin kolay olması, pahalı ve zaman alıcı bakımlar 
gerektirmeksizin optimum enerji verimliliği ve maksimum konfor sağlar.

Konfor

Güçlü mod Oda sıcaklığı çok yüksekse/düşükse, ’güçlü mod’ seçilerek hızlı bir şekilde soğutulabilir/ısıtılabilir. 
Güçlü modun kapatılmasının ardından, ünite önceden ayarlanmış moda geri döner.

Otomatik soğutma-ısıtma geçişi Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması için, soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçer (yalnızca ısı pompası tipleri).

Fısıltı kadar sessiz çalışma  
(19 dBA'ya kadar)

Daikin iç üniteleri fısıltı kadar sessizdir.

Sessiz çalışan iç ünite Ders çalışmak veya uyumak için sessiz bir ortama ihtiyacı olan kullanıcılar, uzaktan kumandayı 
kullanarak iç ünitenin çalışma sesini 3 dB(A) değerine kadar düşürebilir.

Konforlu uyku modu Belirli bir sıcaklık dalgalanması ritmini takip eden yüksek konfor işlevidir.

Dış ünite sessiz çalışma Komşularını rahatsız etmemek için sessiz bir ortam isteyen kullanıcılar uzaktan kumandayı 
kullanarak dış ünitenin çalışma sesini 3 dB(A) değerine kadar düşürebilir.

Hava debisi

3D Hava Akışı Bu işlev geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

Düşey otomatik swing Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme panjurunda otomatik düşey hareket seçilebilir.

Yatay otomatik swing Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme panjurunda otomatik yatay hareket seçilebilir.

Otomatik fan devri Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması veya bu sıcaklığın korunması için gerekli fan devrini otomatik olarak seçer.

Fan devri kademeleri 5 fan devrinin seçilebilmesine imkan tanır.

Nem kontrolü

Ururu - nemlendirme Nem, dış ortamdan emilir ve iç ortama eşit şekilde dağıtılır.

Sarara - nem alma Soğuk ve kuru havayı sıcak hava ile karıştırarak oda sıcaklığını değiştirmeden iç ortam nemini düşürür.

Hava işleme

Flash Streamer* Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer,  
polen ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir.

Titanyum apatit koku giderici filtre Tütün ve evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokuları parçalar.

Uzaktan kumanda ve zamanlayıcı

Konut tipi kumanda İç ünitenizi uygulama üzerinden istediğiniz yerden kontrol edin.

24 Saat zamanlayıcı Zamanlayıcı, 24 saatlik bir süre içinde herhangi bir zaman soğutmayı/ısıtmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir.

Uzaktan kumanda LCD’li uzaktan kumanda belirli bir uzaklıktan klimayı çalıştırır, durdurur ve düzenler.

Merkezi kumanda Tek bir merkezi noktadan birden fazla klimayı çalıştırmak, durdurmak ve düzenlemek için merkezi kumanda.

Diğer işlevler

Otomatik yeniden çalışma Elektrik kesintisinin ardından ünite başlangıçtaki ayarlarla otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar.

Otomatik hata tespiti Sistem hatalarını ve çalışmadaki bozuklukları bildirerek bakımı kolaylaştırır.

Ururu Sarara

FTXZ-N RXZ-N ARC477A1

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Verimlilik 
verileri

Sezonsal verimlilik (EN14825'e göre) İç ünite Dış ünite Soğutucu akışkan

Soğutma 
kapasitesi

Isıtma 
kapasitesi

Enerji 
etiketi Ptasarım SEER SCOP

Yıllık  
enerji 

tüketimi
Boyutlar

Ses basıncı seviyesi 
(Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma)

Ses gücü 
seviyesi

Ses gücü 
seviyesi

Min./Nom./
Maks. (kW)

Min./Nom./
Maks. (kW)

Soğutma/
Isıtma

Soğutma/
Isıtma (kW) Soğutma Isıtma

Soğutma/
Isıtma 
(kWh)

Y x G x D 
(mm)

Soğutma 
(dBA) Isıtma (dBA)

Soğutma/
Isıtma  
(dBA)

Soğutma/
Isıtma  
(dBA)

Tipi/
GWP

Şarj  
(kg/

TCO2Eş)

25
0,6/2,5/ 

3,9
0,6/3,6/ 

7,5
A+++/ 
A+++

2,50/3,50 9,54 5,90 92/831

295x798x372

38/33/26/ 
19

39/35/28/ 
19

54/56 59/59

R-32/
675

1,34/ 0,935
0,6/3,5/ 

5,3
0,6/5,0/ 

9,0
3,50/4,50 9,00 5,73 136/1.100

42/35/27/ 
19

42/36/29/ 
19

57/57 61/61

50
0,6/5,0/ 

5,8
0,6/6,3/ 

9,4
5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427

47/38/30/ 
23

44/38/31/ 
24

60/59 63/64

Florlu sera gazları içerir 

FTXZ-N + RXZ-N



Ururu Sarara, daha verimli 

soğutucu akışkanı beş hava 

işleme tekniği ile birleştirerek 

son derece düşük çevresel 

etkiye ve çok düşük enerji 

tüketimine sahip tam konfor 

çözümü üretir. Çevreyi korur, 

para tasarrufu sağlar!

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği 

taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, 

kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya belirli bir 

amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde 

bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak 

en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm 

içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir. 

Klorsuz kağıda basılmıştır. 
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Daikin Europe N.V.; Sıvı Soğutma Paketleri ve Hidronik 

Isı Pompaları, Fan Coil Üniteleri ve Değişken Soğutucu 

Akışkan Debisi sistemleri için Eurovent Sertifikalı Performans 

programlarına katılmaktadır. Sertifika geçerliliğini kontrol 

edebileceğiniz web sitesi: www.eurovent-certification.com
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3D uygulama ile şık üniteyi kendi evinizde 
görselleştirin




