
Оценет како пионер на технологијата со 5 техники за обработка на
воздухот, екстремно ниско влијание на животната средина и многу
ниска потрошувачка на енергија.

Ururu
Sarara
FTXZ-N / RXZ-N

 › Ладење, греење, прочистување на воздух, вентилација и одвлажнување, сите во една единица
 › Автоматско чистење на филтерот ви заштедува време и ја намалува потрошувачката на енергија 
за 25%

 › Интелигентното око за 3 области го насочува протокот на воздух подалеку од луѓе за да се 
избегнат директни настинки

 › 3D протокот на воздух обезбедува чистиот воздух да достигне дури и на најоддалечените агли на 
просторијата

 › Wi-Fi уредот ви дава целосна контрола над вашата единица од било каде, во секое време лесно 
преку смартфон или таблет. 
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Високоѕидна единица 

Ururu Sarara 

Енергетска ефикасност

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N
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Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(опционално)

(ладење)

A+++

Ефикасност FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Влезна моќност Ладење Ном. kW 0,41 0,66 1,10

Греење Ном. kW 0,62 1,00 1,41
Сезонска 
ефикасност
(според EN14825) 
 

Ладење Енергетска класа A+++
Капацитет на енергија kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годишна потрошувачка на енергија kWh 92 136 203

Греење 
(умерена
клима)

Енергетска класа A+++
Капацитет на енергија kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Годишна потрошувачка на енергија kWh 831 1.100 1.427

Технички податоци - внатрешна единица FTXZ 25N 35N 50N
Димензии Единица В х Ш х Д mm 295x798x372
Воздушен филтер Тип Филтер со самочистење
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо / ниско / тивко dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Греење Високо / ниско / тивко dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Технички податоци - 
надворешна единица RXZ 25N 35N 50N

Димензии Единица В х Ш х Д mm 693x795x300
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо dBA 46 48 49
Греење Високо dBA 46 48 50

Опсег на 
работење

Ладење Надво. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~43
Греење Надво. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18

Фреон Вид/оптоварување/GWP TCO₂Eq/GWP R-32/1,34/0,9/675
Поврзувања на 
цевки

Должина на цевки НЕ - ВЕ Макс. m 10
Разлика на ниво ВЕ - НЕ Макс. m 8

Снаб. енерг. - 50Hz Макс. ампеража на осигурачи (MFA) A 16


