
I tillegg til å kjøle og varme kan Ururu Sarara blant annet tilføre friskluft,             
befukte luften om vinteren eller avfukte luften om sommeren. Det gir et             
optimalt innemiljø. Et av markedets mest energieffektive produkter og har 
energiklasse A+++. Ekstremt lavt lydnivå (fra 19 dBA).

URURU SARARA
- et komplett klimasystem

Maks
9.4kW

Høyde: 295 mm | Bredde: 798 mm
Dybde: 372 mm

INNEDEL
Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW
Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 
Lydtrykk Kjøling S/L/M/H dBA

Oppvarming S/L/M/H dBA
kW

0.6/2.5/3.9
0.6/3.6/7.5

5.90
19/26/33/38
19/28/35/39

FTXZ25N
0.6/3.5/5.3
0.6/5.0/9.0

5.73
19/27/35/42
19/29/36/42

FTXZ35N
0.6/5.0/5.8
0.6/6.3/9.4

5.50
23/30/38/47
24/31/38/44

FTXZ50N

0.100–2.530Effektforbruk Min/maks.

Med Ururu Sarara har du mulighet til å fysisk skifte ut luften i rommet. Ururu Sarara henter frisk luft, 
renser og sender luften varm eller kald inn i rommet. 

HVA ER FRISKLUFTFUNKSJON?

FRISK LUFT

0.100–2.010 0.100–2.640 

  
UTEDEL

(høyde x bredde x dybde) mmDimensjoner
Lydtrykk Kjøling Høy dBA

Oppvarming Høy dBA

693x795x300
48
48

46
46

49
50

16Anbefalt sikring A

RXZ25N RXZ35N RXZ50N

BEST I TEST!
KVI:S TEST AV VARMEPUMPER OKT 2016

Kontakt din lokale forhandler for gratis befaring



Daikin Flash Streamer
Luftforurensning er et økende problem globalt og nasjonalt, men 
også i hjemmene våre der stadig flere utvikler astma og allergi. 
Luften vi puster inn inneholder blant annet støv, pollen, allergener, 
midd og matos. Behovet for rensing av luften er dermed økende. 
Daikin tar denne problematikken meget seriøst, og har gjennom en 
årrekke solgt markedsledende luftrensere til hjemmebruk.

Daikin Flash Streamer teknologien
En av teknologiene som Daikin har utviklet er den unike Flash Streameren. Ved å bestråle 
luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, vil blant annet pollen, midd og 
vond lukt bli uskadeliggjort.

Reduksjon i pollenbaserte allergener etter bestråling med Daikin Flash Streamer 

Daikin Flash Streamer – nå i nordiske varmepumper
Den velprøvde Flash Streamer teknologien fra Daikins frittstående luftrensere ble i 2012 
kombinert med verdens første varmepumpe med kuldemediet R-32, nemlig Daikin Ururu 
Sarara. Nå er disse innovative løsningene også integrert i Daikin Stylish og Daikin Synergi+. 
I denne nordiske serien med luft/luft varmepumper får man nå innebygget luftrenser og et 
miljøvennlig, fremtidsrettet kuldemedie.  Derfor er Daikin Stylish og Daikin Synergi+ to av 
markedets mest komplette inneklimaløsninger. 

Daikin Flash Streamer finnes i følgende modeller:
Stylish,  Synergi+,  Ururu Sarara, FTXM til Multi R-32, Stylish til Multi R-32

Etter 2 timer er pollen redusert med 99.6%

Pollen Etter 15
minutter



Full kontroll 
uansett hvor du er!

WiFi

ONLINE
CONTROLLER

Med slagordet “Always in control, 
no matter where you are”, har 
Daikin Europe lansert den nye online 
controller. Løsningen er tilgjengelig for 
størstedelen av Daikins splitserie og gir 
deg muligheten til å styre din varme-
pumpe med laptop, iPad eller smart-
telefon via internett.

LES MER PÅ DAIKIN.NO

LIKE BRA TIL

KJØLING SOM VARME


