
URURU SARARA

De alles-
   in-één 
comfort- 
   oplossing



Ururu
Sarara

Het verwarmen van een ruimte in de winter kan leiden tot droge lucht, waardoor 
keelpijn, droge ogen en andere kwaaltjes kunnen ontstaan. In de zomer kan 
een hoge luchtvochtigheid, zelfs bij gematigde temperaturen, resulteren in een 
onaangenaam binnenklimaat. Om elk seizoen van een comfortabel binnenklimaat 
te kunnen genieten, is controle over de luchtvochtigheid, gecombineerd met 
de toevoer van frisse en schone lucht gewenst. De nieuwe Ururu Sarara van 
Daikin met de unieke combinatie van verwarming en koeling, bevochtiging, 
ontvochtiging, ventilatie en luchtzuivering levert dit comfort, het hele jaar door.

	5 luchtbehandelingstechnieken in 1 systeem
	Minimale milieu-impact,  

maximale energie-efficiëntie
	Bekroond ontwerp
	Optimaal comfort, het hele jaar door

De nieuwe en unieke
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5 luchtbehandelingstechnieken 

1. Ururu - bevochtiging zonder aparte watertoevoer

Snelle en effectieve bevochtiging 
Een uniek, ingebouwd luchtbevochtigingselement in het buitendeel absorbeert het aanwezige vocht in de buitenlucht en transporteert 
het naar het binnendeel, dat het vocht vervolgens toevoegt aan de lucht in de ruimte. Hierdoor wordt zelfs bij de drogere lucht in de 
wintermaanden een snelle en effectieve bevochting gerealiseerd.

Ururu: verwarming en bevochtiging voor optimaal comfort
De unit herbergt zowel een airconditioner als een bevochtiger; de ideale combinatie voor verwarming. Het Ururu-bevochtigingssysteem 
levert de 450 ml/u water die benodigd is om een grote woonkamer te bevochtigen. In tegenstelling tot een standaard luchtbevochtiger, 
heeft dit binnendeel geen watertank, maar gebruikt het vocht uit de buitenlucht. Een watertoevoer is daarom niet nodig en tijdrovende 
reinigingsprocedures kunnen achterwege worden gelaten. Deze functie elimineert ook de verontrustende groei van bacteriën en 
andere micro-organismen.

in 1 systeem

Uniek op de m
arkt

De thermografie toont de temperatuurverdeling van de huid 30 min. na binnenkomst in de kamer.

Bevochtigde lucht voelt warmer aan
Droge lucht maakt dat uw lichaam koeler aanvoelt. Ururu 
bevochtiging zal u een warmer gevoel geven in vergelijking 
met het hoger zetten van de thermostaat. Het voorkomt tevens 
een droge huid en keelpijn, en houdt een luchtvochtigheid aan 
waarbij virussen niet kunnen overleven. Bovendien staat een 
optimaal comfortgevoel bij een lagere binnentemperatuur gelijk 
aan energiebesparing.

Droge lucht maakt dat uw 
lichaam koeler aanvoelt.

Bevochtigde lucht voelt  
warmer aan.

WarmKoel
Temperatuur: 22 °C
Vochtigheid: 20%

Temperatuur:  22 °C
Vochtigheid: 50%

Bevochtiger

Bevochtigingsslang

Naar bevochtigingsslang

Vocht-emissie

Verwarmingsbevochtiging
Rotorbevochtiging

Absorptiebevochtiging
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2. Sarara - luchtontvochtiging zonder onnodige koeling

Vochtige lucht voelt warmer aan, 
zelfs bij een constante temperatuur.

Ontvochtigde lucht voelt 
koeler aan.

ComfortabelWarme en vochtige lucht

De thermografie toont de temperatuurverdeling van de huid 30 min. na binnenkomst in de kamer.

Net zoals bevochtiging gunstige effecten heeft op het 
comfortgevoel in de winter, heeft ontvochtiging hetzelfde effect 
in de zomermaanden.

De lagere luchtvochtigheid creëert een comfortabele, droge 
lucht, terwijl de temperatuur constant blijft.

In de zomer kan een hoge vochtigheidsgraad van de 
omgevingslucht zorgen voor een onaangenaam warme ruimte, 
zelfs bij gematigde temperaturen. Onze unieke Ururu Sarara 
reduceert de vochtigheidsgraad van de binnenlucht en houdt 
tegelijkertijd een evenwichtige kamertemperatuur aan. Deze 
functie voorkomt overmatige koeling, en wordt zeer gewaardeerd 
door personen die gevoelig zijn voor kou. Bovendien staat een 
optimaal comfortgevoel, zelfs bij een lagere binnentemperatuur, 
gelijk aan energiebesparing.

3. Ventilatie – frisse lucht, zelfs met gesloten ramen
In tegenstelling tot een conventionele airconditioner, brengt de Ururu Sarara, frisse, geconditioneerde lucht de ruimte in. De Ururu Sarara 
is het allereerste warmtepompsysteem voor woningen dat, dankzij zijn krachtige ventilatiecapaciteit van 32 m3/u, een kamer groter dan 
26 m2 in minder dan twee uur tijd van frisse lucht kan voorzien. Bovendien wordt de aangevoerde lucht ingebracht op de gewenste 
temperatuur, zonder warmteverlies.

NIEUW  Ontvochtigingstechnologie “Ekodorai”
Deze slimme technologie reduceert de luchtvochtigheid in de ruimte zonder de kamertemperatuur te beïnvloeden door slechts een 
gedeelte van de warmtewisselaar binnen te gebruiken.

Temp.: 25°C
Vochtigheid: 80%

Temp.: 25°C
Vochtigheid: 50%

4. Luchtzuivering – continue, gezuiverde en allergievrije lucht

Verbeterde binnenluchtkwaliteit dankzij de Flash 
Streamer-technologie van Daikin
De Ururu Sarara zuivert de inkomende lucht. De lucht wordt 
gezuiverd van stof en pollen dankzij het gebruik van filters 
voorafgaand aan de fotokatalytische luchtzuiveringsfilter, die 
alle geurtjes afbreekt, zoals sigarettenrook en kookluchten. 
In de laatste fase geeft de Flash Streamer de lucht een 
aanvullende behandeling: het breekt eventuele restanten af van 
formaldehyde, virussen en schimmels.

Voorfilter: vangt 
stof op

Flash Streamer: geeft 
stromen van high-speed 

elektronen af met een hoog 
oxidatievermogen.

Deodoriseerfilter: geuren worden 
geabsorbeerd en afgebroken 

voordat de lucht naar de kamer 
wordt teruggevoerd.

5. Verwarmen en koelen
Tot slot, de Ururu Sarara geeft niet alleen verkoeling in de zomermaanden, maar zorgt in de winter tevens voor een uiterst efficiënte 
verwarming.
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4/5  kW 

1/5  kW 

5/5  kW 
+

buitenlucht

energie

elektriciteit

Minimale milieu-impact, maximale 
energie-efficiëntie

De hoogste energie-efficiëntie, dankzij 

geavanceerde, energiebesparende 

technologieën zoals een nieuwe 

swingcompressor, een nieuwe ventilator in 

het buitendeel, een nieuwe warmtewisselaar 

met een kleinere diameter voor een energie-

efficiëntere warmte-uitwisseling en een 

dubbele luchtinlaat.

het hoogste 
energielabel op het 
gehele assortiment

SEER + SCOP =

Wist u dat...
Lucht/lucht warmtepompen halen 80% van hun energie uit een 
hernieuwbare bron: de buitenlucht. Deze is gratis en onuitputtelijk. 
Uiteraard verbruiken warmtepompen ook elektriciteit om het 
systeem te laten werken, maar ook deze elektriciteit kan worden 
opgewekt met hernieuwbare energie (zonne-energie, windkracht, 
waterkracht, biomassa). Het energierendement van een 
warmtepomp wordt uitgedrukt in SCOP (seizoensgebonden 
prestatiecoëfficiënt) voor verwarmen en SEER (seizoensgebonden 
efficiëntieratio) voor koelen.
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NIEUW

Seizoensrendement: legt de lat voor energie-efficiëntie steeds hoger

Om haar uitdagende 20-20-20 milieudoelstellingen te realiseren, heeft Europa minimumvereisten ingesteld voor 
de efficiëntie van energieverbruikende producten. Deze minimumvereisten traden op 1 januari 2013 in werking, 
en zullen jaarlijks naar boven worden bijgesteld.

Niet alleen worden de minimumvereisten op het gebied van milieuprestaties systematisch verhoogd, ook de manier 
waarop deze prestaties worden gemeten is gewijzigd om een beter beeld van de werkelijke bedrijfsomstandigheden 
te geven.

De nieuwe prestatieclassificatie, het seizoensrendement, biedt een veel nauwkeuriger beeld van de energie-
efficiëntie over een heel verwarmings- of koelseizoen.

Het resultaat is een nieuw energielabel voor de EU. Het huidige etiket, geïntroduceerd in 1992 geeft de consument de 
mogelijkheid producten te vergelijken en aankoopbeslissingen te nemen op basis van uniforme etiketteringscriteria. 
Het nieuwe label omvat meerdere classificaties, van A+++ tot D, weergegeven in kleurschakeringen van donkergroen 
(meest energiezuinig) tot rood (minst zuinig). Het nieuwe label bevat niet alleen informatie over het nieuwe 
seizoensrendement voor verwarming (SCOP) en koeling (SEER), maar ook over het jaarlijkse energieverbruik en de 
geluidsniveaus. Het biedt eindgebruikers de mogelijkheid nog beter geïnformeerd  keuzes te maken, omdat het 
seizoensrendement de efficiëntie weergeeft van een airconditioner of warmtepomp gedurende een heel seizoen.

In het streven naar een hogere energie-efficiëntie en een 
verminderde milieubelasting, maakt Daikin als eerste in de markt 
gebruik van een nieuw koudemiddel: R32. Ten opzichte van het 
standaard koudemiddel, R-410A, is de R32 eenvoudig te recyclen 
en levert het een 68% reductie op aan milieubelasting, uitgedrukt 
in global warming potential (GWP). Daarbij komt dat in combinatie 
met de geavanceerde technologieën die wij ontwikkelen, het 
product tevens een hogere efficiëntiegraad oplevert. Al met al 
levert het een lagere belasting op voor het milieu, die rechtstreeks 
leidt tot een lager elektriciteitsverbruik.

Minimale belasting voor het milieu 
en maximale energie-efficiëntie: 
het R32-verhaal.  

Opmerkingen:
GWP overeenkomstig het IPCCC Fourth Assessment Report 2007
AEC gebaseerd op LOT 10
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Nog meer 
energie- 
besparende 
functies
Automatische filterreiniging
 › Het handmatig reinigen van filters behoort tot het verleden.

•	 Een borstel verwijdert het stof van de luchtfilter.
•	 Het stof wordt opgeslagen in een stofreservoir.

 › Het doorlopend reinigen van filters houdt de 
luchtdoorstroming stabiel en vermindert het energieverbruik 
met ca. 25%.

Intelligente 2-zone bewegingssensor
Energiezuinig: Indien er geen bewegingen worden 
waargenomen, schakelt de unit na 20 minuten over op de 
energiebesparende modus en schakelt zichzelf uiteindelijk 
geheel uit.

NIEUW

-2°C

+2°C

koelfunctie

20 min.

Ingestelde temperatuur

verwarmingsfunctie
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Comfort
Intelligente 2-zone bewegingssensor 
> tochtvrij
Geen koude luchtstromen. Als de intelligente 2-zone 
bewegingssensor in de kamer personen waarneemt, wordt de 
luchtstroom van hen afgewend naar een zone waar zich geen 
mensen bevinden.

Dubbele luchtinlaat
Snel een comfortabele en gelijkmatige temperatuur.

Dankzij het aanzuigen van warme lucht van boven en koelere lucht van beneden, is de unit in staat snel de aanvoer te leveren van een 
gelijkmatige temperatuur.

NIEUW

Verbeterd luchtuitblaaspatroon
Het nieuwe luchtuitblaaspatroon, met behulp van het "Coanda-
effect", biedt een verlengde luchtstroom, waarmee optimaal 
comfort gewaarborgd wordt voor iedere hoek in uw kamer. 
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Regeling
Gebruikersvriendelijke afstandsbediening
 › De meest gebruikte functies treft u aan op de voorzijde van de afstandsbediening.

 › Weergave van binnen- en buitentemperatuur en luchtvochtigheid.

 › Knoppen met backlight voor eenvoudig gebruik in het donker.

 › Dagelijkse timer voor eenvoudige programmering van uw schema.

•	 Start iedere dag uw A/C op hetzelfde tijdstip.
•	 Schakelt iedere dag uw A/C uit op hetzelfde tijdstip.

 › Informatie over uw werkelijke energieverbruik.

Altijd alles onder controle, waar u ook bent
De Ururu Sarara kan geschakeld worden met een Online Controller (optie KKRP01A) 
waarmee u vanaf elke plek op elk gewenst moment via een app of het internet het 
systeem kunt bedienen en beheren.

Sinds 1955 wordt de internationaal erkende ‘RedDot Design Award’, van het  Duitse 
Design Zentrum uit Essen, toegekend voor uitmuntende productontwerpen. De 
Ururu Sarara was de winnaar van 2013!

NIEUW

NIEUW
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Specificaties
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Opties
BINNENDEEL - CONTROLESYSTEMEN FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Bedradingsadapter:  normaal open contact / normaal open puls contact KRP413A1S (1)
Centraal besturingspaneel Max. 5 kamers KRC72 (2)
Anti-diefstalbeveiliging voor afstandsbediening KKF936A4
Centrale afstandsbediening DCS302C51
Uniforme aan-/uit-regeling DCS301B51
Klok voor tijdschema DST301B51
Interface-adapter voor DIII-net KRP928A2S 

Online controller KKRP01A

Externe montagekit voor de online controller KKRPM01A

WiFi voedingskabel voor de online controller KKRPW01A

LCD-muurcontroller met aanraakscherm (3) KBRC01A

Enkelvoudige muurcontroller (3) KBRCS01A

KNX gateway KLIC-DD
Opmerkingen:
(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin.  Klok en andere apparaten worden ter plaatse aangeschaft. / (2) Bedradingsadapter is eveneens vereist voor elk binnendeel.
(3) Kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met online controller KKRP01A.

BUITENDELEN RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Bevochtigingsslang L-verbinding (10 stuks) KPMJ983A4L

L-vormige manchetten voor luchtbevochtiging (10 stuks) KPMH950A4L

Uitbreidingsset bevochtigingsslang (2m) KPMH974A402

Slang voor luchtbevochtiger (10m) KPMH942A42

Verwarmen & Koelen
BINNENDEEL FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Koelvermogen Min./Nom./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Verwarmingsvermogen Min./Nom./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Opgenomen 
vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Verwarmen Min./Nom./Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energielabel A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Jaarlijks energieverbruik kWu 92 136 203

Verwarmen 
(gematigd 
klimaat)

Energielabel A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Jaarlijks energieverbruik kWu 831 1.100 1.427

Behuizing Kleur Wit
Afmetingen Unit H x B x D mm 295x798x372
Gewicht Unit kg 15
Luchthoeveelheid Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking 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

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking m³/min 11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9
Geluidsdrukniveau 
op 1m

Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Koelleidingmaten Vloeistof inch 1/4"
Gas inch 3/8"

Spanningsvorm Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

BUITENDEEL RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Afmetingen Unit H x B x D mm 693x795x300
Gewicht Unit kg 50
Luchthoeveelheid Koelen Hoog/Laag m³/h 1.860/1.350 2.064/1.350 2.424/1.350

Verwarmen Hoog/Laag m³/h 1.698/972 1.890/972 1.986/972
Geluidsdrukniveau 
op 1m

Koelen Hoog dBA 46 48 49
Verwarmen Hoog dBA 46 48 50

Werkingsbereik Koelen Omgevingstemp. Min.~Max. °CDB -10~43
Verwarmen Omgevingstemp. Min.~Max. °CWB -20~18

Koudemiddel Type/GWP R32/650
Koelleidingmaten Leidinglengte Buitendeel - Binnendeel Max. m 10

Hoogteverschil Binnendeel - Buitendeel Max. m 8
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240
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Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin tot geen 
enkele prestatie. Daikin heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie 
geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 
en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin.

ECPNL14-002

Het nieuwe Ururu Sarara-

systeem combineert een 

efficiënter koudemiddel 

met vijf luchtbehandelings-

technieken en voorziet op 

die manier in een uiterst 

lage milieu-impact en 

bijzonder laag 

energieverbruik.  

Spaar het milieu en uw 

portemonnee!!

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen 
(LCP), luchtbehandelingsunits (AHU) en 
ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de 
geldigheid van het certificaat online via www.
eurovent-certification.com of www.certiflash.com.

Daikin beheerst
het koelvak
als geen ander.

Ontdek onze

energiezuinige

koel- en vries-

oplossingen

voor supermarkten.

Daikin maakt het u steeds comfortabeler.

In steeds meer supermarkten, maar ook in tankstations, groentewinkels, 
slagerijen en horecagelegenheden komt u ze tegen: de condensingunits 
van Daikin voor het koelen en vriezen van producten. Innovatieve 
systemen die het resultaat zijn van jarenlange ervaring. U herkent ze 
aan een aantal typische Daikin-kwaliteiten. Zoals het gebruik van 
DC-invertertechniek, het lage geluidsniveau, het al even bescheiden 
energieverbruik én het comfortabele ‘plug & play’ installatiegemak. 
Meer weten over ons vernieuwende en bijzonder brede programma in 
koudetechniek? Met één telefoontje nodigt u de Daikin adviseur uit 
voor een persoonlijke presentatie. 

Bel 088 324 54 25 
of kijk op www.daikin.nl. 
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Bel gratis 0800 888 07 02  

of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.




