
SPLIT

Ururu Sarara

FTXZN

Flash Streamer

Sarara - odvlhčovanie

Ururu - zvlhčovanie

Online ovládanie 

prostredníctvom 

aplikácie

-Snímač 

„Inteligentné oko“

› SEER + SCOP = A+++ v celej sérii
› Jedinečná kombinácia zvlhčovania, 

odvlhčovania, vetrania, čistenia vzduchu, 
vykurovania a chladenia v jednom systéme

›  zónový inteligentný snímač - „Inteligentné 
oko“: tok vzduchu sa nasmeruje do zóny, 
v ktorej sa v danom okamihu nikto 
nenacháadza. Detekcia sa vykonáva v troch 
smeroch: vľavo, vpredu a vpravo. Ak nie sú 
v priestore zistené žiadne osoby, jednotka sa 
automaticky prepne do energeticky úsporného 
režimu.

› Bez potreby manuálneho čistenia fi ltrov
› Víťaz súťaže Reddot design 
› Online ovládač (voliteľný): ovládajte svoj 

interiér z ľubovoľného miesta pomocou 
aplikácie, prostredníctvom lokálnej siete alebo 
internetu

Kompletná klimatizácia so zvlhčovaním / odvlhčovaním, 
čistením vzduchu a vetraním s vysokou účinnosťou 
pri vykurovaní i chladení
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Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu 

certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia 

a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil  a systémy 

s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov 

si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com 

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe 

N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani 

výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu 

a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody 

v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáka. Celý obsah je 

chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Ururu Sarara 

FTXZ-N + RXZ-N

Vnútorná jednotka FTXZ N N N

Panel Farba Biela

Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm xx

Akustický výkon Chladenie/Vykurovanie dBA / / /

Hladina 

akustického tlaku

Chladenie Vysoká/Norm./Nízka/Tichá prevádzka dBA /// /// ///

Vykurovanie Vysoká/Norm./Nízka/Tichá prevádzka dBA /// /// ///

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARCA

Údaje o účinnosti FTXZ + RXZ N + N N + N N + N

Chladiaci výkon Min./Norm./Max. kW ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Vykurovací výkon Min./Norm./Max. kW ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Príkon Chladenie Min./Nom./Max. kW ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Vykurovanie Min./Nom./Max. kW ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Sezónna účinnosť 

(podľa normy 

EN)

Chladenie Energetická trieda A+++

Pdesign kW , , ,

SEER , , ,

Ročná spotreba energie kWh   

Vykurovanie 

(Priemerná 

klíma)

Energetická trieda A+++

Pdesign kW , , ,

SCOP , , ,

Ročná spotreba energie kWh  , ,

Nominálna 

účinnosť

EER , , , 

COP , , ,

Ročná spotreba energie kWh   

Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie A/A

Vonkajšia jednotka RXZ N N N

Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm xx

Akustický výkon Chladenie dBA   

Vykurovanie dBA   

Hladina 

akustického tlaku

Chladenie Vysoká dBA   

Vykurovanie Vysoká dBA   

Rozsah prevádzky Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -~

Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB -~

Chladivo Typ/GWP R-/

Náplň kg/TCO₂eq ,/,

Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V ~//-

EER / COP podľa Eurovent-u : určené iba na použitie mimo EÚ. Nominálna účinnosť: chladenie pri nominálnom zaťažení  ° /  °, zahrievanie pri nominálnom zaťažení  ° /  °. Obsahuje fl uórované 

skleníkové plyny.


