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We care

Econo-modus Verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt.

Intelligente sensor met 3 zones De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Detectie gebeurt in 3 richtingen: links, voor & 

rechts. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand en schakelt uiteindelijk uit.

Energiebesparing in stand-bymodus Het stroomverbruik wordt met ongeveer 80% verminderd wanneer in stand-by.

Zelfreinigende !lter De !lter reinigt zichzelf automatisch eenmaal per dag. Dit eenvoudige onderhoud garandeert een optimaal energierendement en een maximaal 

comfort zonder dure en tijdrovende onderhoudswerken.

Comfort

Power-modus Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte snel worden afgekoeld/opgewarmd door de Power-modus stand te activeren. 

Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

Automatische omschakeling koelen-

verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming, om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden.

Fluisterstille werking Met geluidsniveaus van amper 19dBA zijn Daikin units "uisterstil.

Fluisterstille werking van binnenunit Om voor het studeren of slapen een stille omgeving te garanderen, kan de gebruiker het geluid van de binnenunit met 3dBA verlagen via de 

afstandsbediening.

Comfortabele slaapmodus Groter comfort doordat een speci!ek temperatuurverloop wordt gevolgd.

Fluisterstille werking van buitenunit Om de rust in de omgeving niet te verstoren, kan de gebruiker het geluid van de buitenunit met 3dB(A) verlagen via de afstandsbediening.

Luchtdebiet

3D-luchtstroom Deze functie combineert verticale met horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat een koele/warme luchtstroom zelfs in grote ruimten de verste 

hoeken bereikt.

Verticale autoswing Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de ruimte een gelijkmatige luchtstroom en 

temperatuurverdeling ontstaat.

Horizontale autoswing Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroming en temperatuurverdeling 

bereikt wordt

Automatische ventilatorsnelheid Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.

Ventilatortoerentallen Mogelijkheid om 5 ventilatorsnelheden te selecteren.

Vochtregeling

Ururu - bevochtiging Onttrekt vocht aan de buitenlucht en verspreidt deze gelijkmatig over de binnenruimtes.

Sarara - ontvochtiging Verlaagt de luchtvochtigheid binnen zonder de ruimtetemperatuur te beïnvloeden, door koele, droge lucht te vermengen met warme lucht.

Luchtzuivering

Flash-streamer De "ash-streamer produceert uiterst snelle elektronen die op een krachtige manier bacteriën; virussen en allergenen afbreken waardoor de lucht 

zuiverder wordt.

Fotokatalytisch luchtzuiverings!lter 

van titaan

Verwijdert zwevende stofdeeltjes, breekt geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Het breekt ook schadelijke organische chemische sto'en 

zoals bacteriën, virussen en allergenen af.

Afstandsbediening & timer

Online regelaar via app Bedien de binnenunit vanuit om het even welke locatie via app. (optionele WLAN adapter).

24 uur timer Mogelijkheid om de warmtepomp zodanig te programmeren dat hij op een bepaald tijdstip het koelen/verwarmen start (in 24-uurmodus).

Infrarood-afstandsbediening Infrarood afstandsbediening met groot, duidelijk LCD-display om de binnenunit op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Centrale afstandsbediening Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere binnenunits vanaf een centraal punt te starten, te stoppen en te regelen.

Overige functies

Automatische herstart Na een stroomonderbreking wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Ururu Sarara
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Rendementsgegevens FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8

Verwarmingsvermogen Min./Nom./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4

Opgenomen 

vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Verwarmen Min./Nom./Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Seizoense*ciëntie 

(volgens EN14825) 

 

Koelen Energielabel A+++

Pdesign kW 2,50 3,50 5,00

SEER 9,54 9,00 8,60

Jaarlijks stroomverbruik kWu 92 136 203

Verwarming 

(gematigd klimaat)

Energielabel A+++

Pdesign kW 3,50 4,50 5,60

SCOP 5,90 5,73 5,50

Jaarlijks stroomverbruik kWu 831 1.100 1.427

Binnenunit FTXZ 25N 35N 50N

Behuizing Kleur Wit

Afmetingen Unit H x B x D mm 295x798x372

Gewicht Unit kg 15

Geluidsniveau Koelen dBA 54 57 60

Verwarmen dBA 56 57 59

Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Stil dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Stil dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Buitenunit RXZ 25N 35N 50N

Afmetingen Unit H x B x D mm 693x795x300

Gewicht Unit kg 50

Geluidsniveau Koelen dBA 59 61 63

Verwarmen dBA 59 61 64

Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 46 48 49

Verwarmen Hoog dBA 46 48 50

Werkbereik Koelen Omgevingstemp. Min.~Max. °CDB -10~43

Verwarmen Omgevingstemp. Min.~Max. °CWB -20~18

Koelmiddel Type/Lading/GWP kg R-32/1,34/675


