Optimised Heating

URURU SARARA XR

Världsledande luft/luftvärmepumpar

Daikins senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Den bästa
av de bästa
För att njuta av komfort året runt behöver du mer än bara temperaturkontroll. Du behöver ha kontroll över fuktnivån
och det måste finnas tillförsel av fräsch, ren luft. Daikins Ururu Sarara XR ger precis den komfort du vill ha med sin
perfekta luftfuktning, avfuktning, ventilation och luftrening – när som helst på året. Med luftfuktning på vintern
undviks halsont och torr hud. Avfuktning på sommaren gör det behagligare för dig även vid höga temperaturer.
Ururu Sarara XR tar även in frisk luft och avlägsnar luftburna dammpartiklar genom den avancerade luftreningen.

Fem luftbehandlingsmetoder i ett system
Kyla och värme, ventilation, luftrening, luftfuktning och
avfuktning.

Låg miljöpåverkan
Med ett SCOP & SEER på A+++ för hela serien och med
hjälp av ett köldmedium med låg GWP (R32) har Daikin
Ururu Sarara XR en lägre miljöpåverkan än många andra
luft/luftvärmepumpar.

Total komfortlösning
Automatisk rengöring av filtret, förbättrad luftspridning,
3-områdes Intelligent Eye och användarvänlig fjärrkontroll. Coandaeffekten riktar den kalla luften mot
taket för jämn svalka i huset.

Coanda-effekten
Coanda-effekten optimerar luftflödet för att erbjuda ett
bekvämt klimat. Genom användning av specialdesignade klaffar möjliggörs ett mer fokuserat luftflöde och en
bättre temperaturfördelning i hela rummet.

Hur fungerar det?
Ururu Sarara XR fastställer luftflödesmönstret baserat på huruvida rummet behöver uppvärmning eller kylning. När
Ururu Sarara XR befinner sig i uppvärmningsläge kommer två klaffar att rikta luftflödet nedåt (vertikalt luftflöde) och
i kylningsläge kommer klaffarna att rikta luftflödet uppåt (takluftflöde). Genom att skapa två olika luftflödesmönster
förhindrar värmepumpen drag och skapar en mer stabil och behaglig rumstemperatur för personerna i rummet.

Prisbelönt produkt
Ururu Sarara XR - 35 fick utmärkelsen Bra val 2020 i Folksams stora jämförelse av värmepumpar som säljs på den svenska marknaden. Det innebär att luftvärmepumpen anses vara
ett bra och hållbart val ur effektivitets-, miljö-, funktions-, och garantisynpunkt.

Ururu Sarara XR är unik i sitt slag. Den är inte bara en
av de mest effektiva och miljövänliga luft/luftvärmepumparna på marknaden, utan också ett komplett
klimatsystem. Storlek 35 levererar 5,3 kW vid -15°C
enligt oberoende testinstitut*2.
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Utomhusenhet

Till skillnad mot en traditionell luftvärmepump fyller
Ururu Sarara XR rummet med fräsch förtempererad
renad luft. Ventilationskapacitet är upp till ca
300 m2/dygn.

5,9/3,5

Temperaturinställning kyldrift

Befuktar & avfuktar

Ventilerar

XR50
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Bra val Folksam 2016

På vintern när luften är torr tar Ururu Sarara XR fukt
ur utomhusluften och sprider den i ditt hem. Klimatet
inomhus blir skönare och hälsosammare. På sommaren när luftfuktigheten är hög kan du avfukta luften,
vilket ger en svalare känsla.

XR35
FTXZ35N/
RXZ35N

Kapacitet

Kapacitet

Renar
Ingen luftvärmepump renar luften som Ururu Sarara
XR. Med den inbyggda luftrenaren (Flash Streamer)
och filtrering av luften i flera steg får du en mycket
fräsch och hälsosam luft i ditt hem. Flash Streamer*3
bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter.
Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet.

XR25
FTXZ25N/
RXZ25N

Temperaturinställning värmedrift

Kyla

En av de unika egenskaperna är den automatiska
filterrengöringen. En borste rengör filtret kontinuerligt och dammet samlas i en behållare som är enkel
att tömma. Ett rent filter ökar effektiviteten med upp
till 30%.
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Helt otrolig!
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KVI:S TEST AV VÄRMEPUMPAR OKT 2016
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Ururu Sarara XR

BÄST I TEST!

Upp till:
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Mått (BxHxD)/Vikt

mm/kg

795x693x300/50

795x693x301/50

795x693x302/50

Ljudtryck värme

dB(A)

46

48

50

Ljudeffekt värme

dB(A)

59

61

64

Köldmedium/Tco2eq/ GWP
Driftsområde värme/kyla
Elanslutning

ph/V/A

R32/0,9/675
-20/+18 °C/-10/+43°C
1 fas - 230 V / 13 A

1 fas-230 V / 16 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti
*2Testad av RISE (f.d. Statens Provningsanstalt). *3 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.

Världsledande värmepumpar

Tryggt med Daikin

Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års
erfarenhet inom värmepumpsbranschen. Vi tillverkar
högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning
för bostäder, handel och industri. Produkterna för den svenska
marknaden utvecklas och tillverkas i våra fabriker i Europa.
Vi samarbetar med utvalda, utbildade och certifierade återförsäljare för att kunna erbjuda bästa komfort och trygghet.

När garantin går ut kan en försäkring tecknas under
förutsättning att värmepumpen är garantiregistrerad.
Din återförsäljare berättar gärna mer.

11.500.000 stycken
Så många värmepumpar tillverkade Daikin det senaste
året – det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning
under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men få gör
det så helhjärtat som vi.

Daikin Ururu Sarara XR – luftvärmepumpen med fem luftbehandlingsmetoder
XR25

XR35

XR50

Hur mycket kan du spara?
Nuvarande årsförbrukning exkl hushållsel
och varmvatten (ca 6 000 kWh)............................kWh

Kostnad före ROT................................................................................
Kostnad efter ROT..............................................................................

Din årsbesparing:

Besparing per månad......................................................................

...........................kWh x 1,2 kr =..................................kronor!

Kostnad per månad .........................................................................
Nettobesparing sek / månad (besparing - kostnad)
.......................................................................................................................

Din Daikinåterförsäljare
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