
Единствена	  по	  рода	  си	  климатична	  система	  с	  възможност	  за	  

вентилиране	  с	  пресен	  въздух,	  контрол	  на	  влагата	  в	  помещението	  
и	  вградено	  пречистване	  на	  въздуха	  чрез	  патентована	  от	  DAIKIN	  

система	  	  ФЛЕШ	  СТРИЙМЕР

''УРУРУ''	  на	  японски	  означава	  "овлажняване".

Тази	   уникална	  функция	  на	  DAIKIN	   използва	  специален	  елемент,	  вграден	  във	  външния	  агрегат,	  

който	  абсорбира	  влагата	  от	  външния	  въздух	  и	  при	  необходимост	  доставя	  до	  450	  ml/h	  влага	  до	  

вътрешния	   уред,	   напълно	   достатъчна	   за	   поддържане	   на	   50	   %	   относителна	   влажност	   в	  

помещението.

''САРАРА''	  на	  японски	  означава	  "обезвлажняване".

Вътрешният	   топлообменник	   на	   климатика	   се	   разделя	   на	   две	   зони	   -‐	   Студена	   и	   Топла.	  

Изсушеният	  и	   хладен	   въздух	  от	  студена	  зона	  се	   затопля	  отново	  и	  се	  връща	  в	  поещението	  без	  

това	   да	   се	   отразява	   на	   температурата	   на	   въздуха.	   "САРАРА"	   е	   особено	   комфортна	   за	   хора	  

чуствителни	  на	  студ	  и	  въздушно	  течение.

Пречистването	   на	  въздуха	  в	   ''УРУРУ	   САРАРА''	   става	  на	  няколко	   етапа.	   Във	   външният	   уред	   се	  

отстраняват	  миризми	   и	   запрашеност	  на	  пресния	  въздух.	  Първата	   степен	   на	   филтриране	   във	  

вътрешния	   уред	   отстранява	   прах	   и	   полени.	   Фотокаталетичните	   филтри	   от	   титаниев	   апатит	  

отстраняват	   неприятни	   миризми	   и	   микроби.	   Накрая	   Флеш	   Стриймер	   заличава	   битови	  

миризми	  от	  цигари	  и	  кухня	  и	  отстранява	  остатъчни	  формалдехиди,	  вируси	  и	  алергени.
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СТЕНЕН	  КЛИМАТИК	  УРУРУ-‐САРАРАСТЕНЕН	  КЛИМАТИК	  УРУРУ-‐САРАРАСТЕНЕН	  КЛИМАТИК	  УРУРУ-‐САРАРА FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

BTU	  /	  прибл.	  площ	  /	  обемBTU	  /	  прибл.	  площ	  /	  обем 12	  /30	  m2/	  80	  m3 16	  /40	  m2/	  105	  m3 18	  /50	  м2/	  130	  м3

Капацитет	  охлажданеКапацитет	  охлаждане кВт 1.55~2.80~3.60 1.55~4.20~4.60 1.55~5.00~5.50

Капацитет	  отоплениеКапацитет	  отопление кВт 1.30~3.60~5.00 1.30~5.10~5.60 1.30~6.00~6.20

Сезонна	  
ефективност	  
охлаждане

Енергиен	  етикет B A AСезонна	  
ефективност	  
охлаждане

SEER 4.91 5.46 5.22
Сезонна	  
ефективност	  
охлаждане

Годишен	  разход кВтч 200 269 335

Сезонна	  
ефективност	  
отопление

Енергиен	  етикет A	  ++ A	  + A+Сезонна	  
ефективност	  
отопление

SCOP 5.08 4.50 4.28
Сезонна	  
ефективност	  
отопление

Годишен	  разход кВтч 1102 1524 1831

Номинална	  ефективност/охлaжданеНоминална	  ефективност/охлaждане EER 5.00	  /	  А 4.00	  /	  А 3,42	  /А

Номинална	  ефективност/отоплениеНоминална	  ефективност/отопление COP 5,14	  /	  A 4,32	  /	  A 3,97	  /	  A

Капацитет	  на	  	  Отопление	  	  при	  (	  -‐10°C)Капацитет	  на	  	  Отопление	  	  при	  (	  -‐10°C) кВт 2,3 3,26 3,83

Енериен	  разход	  	  при	  (	  -‐10°С)Енериен	  разход	  	  при	  (	  -‐10°С) кВт 0,61 1,02 1,31

Капацитет	  овлажняванеКапацитет	  овлажняване ml/h 400	  ml/h 425	  ml/h 450	  ml/h

Отнемане	  на	  влагаОтнемане	  на	  влага l/h 1,6	  l/h 2,3	  l/h 2,8	  l/h

Дебит	  вентилацияДебит	  вентилация m3/h 390/438/588/744 408/462/612/774 438/498/666/840

Шумово	  наляганеШумово	  налягане dB(A) 23/26/33/39 24/27/35/42 26/29/37/44

Размери	  в	  ммРазмери	  в	  мм ВхШхД 305	  x	  890	  x	  209305	  x	  890	  x	  209305	  x	  890	  x	  209

Цена	  без	  ДДС	  УРУРУ	  САРАРА	  FTXR-‐EV1BЦена	  без	  ДДС	  УРУРУ	  САРАРА	  FTXR-‐EV1B лв. 980 1060 1155

ВЪНШЕН	  АГРЕГАТВЪНШЕН	  АГРЕГАТ RXR28EV1B RXR42EV1B RXR50EV1B

КомпресорКомпресор DC	  инверторен	  	  херметичен	  суинг	  компресорDC	  инверторен	  	  херметичен	  суинг	  компресорDC	  инверторен	  	  херметичен	  суинг	  компресор

макс.тръбен	  път/денивелациямакс.тръбен	  път/денивелация m 10	  м	  /	  8	  м10	  м	  /	  8	  м10	  м	  /	  8	  м

тръби	  течна	  фаза/газтръби	  течна	  фаза/газ mm Ф	  6	  мм/	  ф	  10	  ммФ	  6	  мм/	  ф	  10	  ммФ	  6	  мм/	  ф	  10	  мм

t°	  на	  приложениеt°	  на	  приложение
t° охлаждане	  от	  -‐	  10°С	  до	  +	  43°Сохлаждане	  от	  -‐	  10°С	  до	  +	  43°Сохлаждане	  от	  -‐	  10°С	  до	  +	  43°С

t°	  на	  приложениеt°	  на	  приложение
t° отопление	  от	  -‐	  20°С	  до	  +	  24°Сотопление	  от	  -‐	  20°С	  до	  +	  24°Сотопление	  от	  -‐	  20°С	  до	  +	  24°С

Размери	  	  Вис.	  х	  Шир.	  х	  Дълб.Размери	  	  Вис.	  х	  Шир.	  х	  Дълб. мм 693	  x	  795	  x	  285693	  x	  795	  x	  285693	  x	  795	  x	  285

ТеглоТегло кг. 34 34 47

Цена	  без	  ДДС	  външен	  агрегат	  RXR-‐EV1BЦена	  без	  ДДС	  външен	  агрегат	  RXR-‐EV1B лв. 1850 2060 2150

Цена	  на	  система	  без	  ДДСЦена	  на	  система	  без	  ДДС лв. 2830 3120 3305

Цена	  на	  система	  с	  	  вкл.	  ДДСЦена	  на	  система	  с	  	  вкл.	  ДДС лв. 3396 3744 3966


