
DAIKIN URURU SARARA 
FTXZ-N / RXZ-N 

 
Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού για το σπίτι σας. 4 Τεχνικές 
επεξεργασίας του αέρα σε ένα σύστημα: 

• Ύγρανση 
• Αφύγρανση 
• Εξαερισμός  
• Καθαρισμός 

 

Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό σύστημα αντλίας θερμότητας αέρος- αέρος με ψυκτικό μέσο 

R32. Η νέα σειρά προϊόντων κλιματισμού Ururu Sarara της Daikin προσφέρει μια πλήρη 

οικιακή λύση για την άνεση των εσωτερικών χώρων, 

παρέχοντας ψύξη, θέρμανση, καθαρισμό αέρα, εξαερισμό, ύγρανση και 

αφύγρανση. Με τη χρήση του ψυκτικού μέσου R32, οι μονάδες μπορούν να 

επιτύχουν SEER έως 9,54 (Α+++) και  SCOP έως 5,9 (Α+++), και αποτελούν τις 

ενεργειακά πιο αποδοτικές μονάδες οικιακού κλιματισμού στην αγορά. Εμπνευσμένη από 



την Ιαπωνική βεντάλια "Ogi", η νέα σειρά κέρδισε το φημισμένο βραβείο red dot award 

2013 για το σχεδιασμό προϊόντος στην κατηγορία συστημάτων κλιματισμού. 

Ο έλεγχος υγρασίας είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος 

και η λειτουργία αφύγρανσης του Ururu Sarara εξασφαλίζει ότι η υγρασία μειώνεται 

χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία δωματίου. Όλες οι μονάδες διαθέτουν ένα φίλτρο 

καθαρισμού αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας αέρα, το οποίο απορροφά 

μικροσκοπικά σωματίδια, αφαιρεί οσμές και μειώνει ενδεχόμενους κινδύνους αλλεργιών. 

Επιπλέον ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 25% 

επιπλέον. 

Οι μονάδες είναι  αθόρυβες και παρέχουν μια βελτιωμένη ρύθμιση κατεύθυνσης ροής του 

αέρα. Επίσης το έξυπνο μάτι δύο τομέων κατευθύνει τη ροή του αέρα μακριά από τους 

ενοίκους ώστε να μειώνονται τα απευθείας ρεύματα και να ενεργοποιείται αυτόματα η 

οικονομική λειτουργία, όταν δεν ανιχνεύεται παρουσία. 

 

• Σύστημα ύγρανσης URURU: διατηρεί την υγρασία  σε άνετα επίπεδα δίχως 
ξεχωριστή παροχή νερού 

• Σύστημα αφύγρανσης SARARA: διατηρεί το εσωτερικό περιβάλλον άνετο και 
καθαρό απομακρύνοντας την υγρασία απο τον αέρα χωρίς να ελαττώνει τη 
θερμοκρασία  

• Εξαιρετικά αποετλεσματκός αερισμός: ανανεώνει τον αέρα του χώρου σε  δύο 
ώρες. Ο προσαγώμενος νωπός αέρας προψύχεται  ή προθερμαίνεται  

• Εξαιρετικά αποτελεσματικός  καθαρισμός αέρα: βελτιώνει την ποιότητα του αέρα 
σε εσωτερικούς χώρους  χάρη στην τεχνολογία Flash Streamer της Daikin και το 
αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο  

• SEER + SCOP= A+++ 
• Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών: ο αέρας κατευθύνεται προς το χώρο όπου 

δεν ανιχνεύθηκε κανένα άτομο 
• Εξοικονομεί ενέργεια κατά τη λειτουργία “stand by” 
• Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού:Επιτρέπει τον προγραμματισμό της μονάδας 

σε εβδομαδιαία βάση 
• Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας 

έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. 
• Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη 

ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας 
• Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί 

ρεύματα αέρα 



• Για ταχεία ψύξη ή θέρμανση μπορείτε να επιλέξετε την ισχυρή λειτουργία 
• Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας: Το κουμπί 

“Silent” (Αθόρυβη λειτουργία) του τηλεχειριστηρίου μειώνει την ηχητική στάθμη 
λειτουργίας της εσωτερικής και/ή της εξωτερικής μονάδας κατά 3dBA 

• Η νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία μειώνει αυτόματα την ηχητική στάθμη 
λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας κατά 3dBA τη νύχτα (εξωτερικές μονάδες 
multi σε πρόγραμμα ψύξης μόνο) 

• Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη 
απατίτη, απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια, αποσυνθέτει τις οσμές και 
εξουδετερώνει τα βακτηρίδια και τους ιούς 

• Τρισδιάστατη ροή αέρα: συνδυάζει την αυτόματη  οριζόντια και κάθετη 
κίνηση των πτερυγίων για αποτελεσματικότερη διανομή του αέρα ακόμα και σε 
μεγάλους χώρους. 

• Δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας (online controller) μέσω 
υπολογιστή, laptop, κινητού smartphone, tablet ή οθόνης αφής (touch screen) 

• Ψυκτικό μέσο R32 

 
 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ INVERTER 
Εσωτερική Μονάδα  FTXZ25N FTXZ35N FTZS50N 
Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονοµαστική-Μέγιστη kW 0,6-2,5-3,9 0,6-3,5-5,3 0,6-5,0-5,8 
Απόδοση θέρµανσης Ελάχιστη-Ονοµαστική-Μέγιστη kW 0,6-3,6-7,5 0,6-5,0-9,0 0,6-6,3-9,4 

Ισχύς 
ψύξης 

Ελάχιστη-Ονοµαστική-
Μέγιστη 

kW 0,11-0,41-0,88 0,11-0,66-1,33 0,11-1,10-1,60 

θέρµανσης 
Ελάχιστη-Ονοµαστική-

Μέγιστη 
kW 0,10-0,62-2,01 0,10-1,00-2,53 0,10-1,471-2,64 

SEER 9,54 9,00 8,60 
SCOP 5,90 5,73 5,50 
EER 6,10 5,30 4,55 
COP 5,80 5,00 4,47 
Ενεργειακή σήµανση   Ψύξη / Θέρµανση A+++ / A+++ 
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας       Θέρµανση kWh 205 330 550 
Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 295 x 798 x 372 
Βάρος kg 15 

Παροχή 
Ψύξη Y / Μ / Χ / Αθόρυβο 

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 

Θέρµανση Y / Μ / Χ / Αθόρυβο 
11,7-8,6-6,7-

4,8 
13,3-9,2-6,9-

4,8 
14,4-10,7-7,7-

5,9 

Ηχητική πίεση 
Ψύξη Y / Μ / Χ / Αθόρυβο dBA 38-33-26-19 42-35-27-19 47-38-30-23 
Θέρµανση Υ / Μ / Χ / Αθόρυβο dBA 39-35-28-19 42-36-29-19 44-38-31-24 



Τροφοδοσία ισχύος Hz/V 1~/50/220-240 
  
Εξωτερική Μονάδα   RXZ25N RXZ35N RXZ50N 
Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 693x795x300 
Βάρος kg 50 

Εύρος λειτουργίας 
Ψύξη Ελάχιστo ~ Μέγιστo oCDB -10 ~ +43 
Θέρµανση Ελάχιστo ~ Μέγιστo oCWB -20 ~ +18 

Ηχητική πίεση 
Ψύξη Υψηλή / Χαµηλή dBA 46  48 49 
Θέρµανση Υψηλή / Χαµηλή dBA 46 48  50 

Ψυκτικό υγρό R32/1,34/675 
Τροφοδοσία ισχύος 1~ 220 -240V / 50Hz 

  

Ρωτήστε τιµή εδώ . 
 


