
Уникално решение
за пълен комфорт

• Единствена по рода си климатична система, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване без
добавяне на вода, изсушаване без промяна на температура, вентилация с пресен въздух и пречистване
на въздуха в помещението чрез интегриран Флеш Стриймер

• Нов екологично чист хладилен агент R32
• Самопочистващ се въздушен филтър.
• Информация за външна и вътрешна температура, ниво на влажност в помещението, моментен и общ

разход на ел. енергия,
• Интелигентен сензор с тройно приложение. Въздушният поток се насочва по избор в тази част на стаята,

където няма, респективно има, присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът
преминава в икономичен режим, при предварително зададен период от време - изключва. При влизане
на хора в помещението автоматично възстановява първоначално зададените параметри за перфектен
климат,

• Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума до 19 dB(A),
• Клас "А+++" за цялата серия - без аналог по ниво на енергийна ефективност в Европа,
• Функция "икономичен режим” - намалява разходa на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за

равномерно разпределение на температурата,
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
• 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим + 2 нива на вентилация с пресен въздух,
• Функция "пълна мощност",
• Автоматичен рестарт,
• Интегриран въздухоочистител с Флеш стрийм технология, филтър на пресния въздух, фотокаталитичен

въздухопречистващ и деодориращ филтър от титаниев апатит за премахване на прах, полени, алергени
и неприятни миризми,

• В режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
• Автоматично регулиране на въздушния поток в зависимост от мястото на монтаж на климатика в

помещението,
• Made in Japan

Телефони за връзка: 082 86 1919 / 0899 877 868

Вътрешно тяло Уруру Сарара FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Цена без ДДС стенен климатик FTXZ лв. 1682,5 1812,5 1987,5
Външен агрегат RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Цена без ДДС външен агрегат RXZ лв. 3165 3520 3685
Цена на система без ДДС лв. 4847,5 5332,5 5672,5

Цена на система с вкл. ДДС лв. 5817 6399 6807
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 350 350 350
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 6167 6749 7157
BTU / прибл. площ / обем 10 /25 m2/ 68 m3 14 /35 m2/ 95 m3 18 /45 м2/ 120 м3
Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 0.60 2.50 3.90 0.60 3.50 5.30 0.60 5.00 5.80
Капацитет отопление - мин ном макс кВт 0.60 3.60 7.50 0.60 5.00 9.00 0.60 6.30 9.40

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++
Проектен кВт 2.50 3.50 5.00
SEER 9.54 9.00 8.60
Годишен разход кВтч 92 136 203

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A+++ A+++ A+++
Проектен кВт 3.50 4.50 5.60
SCOP 5.90 5.73 5.50
Годишен разход кВтч 831 1100 1427

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1,95 2,71 3,42
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0,43 0,69 0,98
Капацитет овлажняване ml/h 400 ml/h 425 ml/h 450 ml/h
Отнемане на влага l/h 1,6 l/h 2,3 l/h 2,8 l/h
Дебит вентилация m3/h 240/318/450/642 240/336/504/726 276/396/552/900
Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 798 x 372 - 15 кг.
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 46 / 46 48 / 48 49 / 50
Размери външно тяло ВхШхД мм 693 x 795 x 300
Тегло кг 50 50 50
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм
макс.тръбен път/денивелация m 10 м / 8 м

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 43°С
t° отопление от - 20°С до + 18°С


