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5 air treatment techniques

1. Ururu - humidi!cation without a separate water supply

Quick and e"ective humidi!cation 
A unique built-in humidi!cation element in the outdoor unit absorbs the moisture present in the outside air and sends it to the indoor 
unit. Since moisture is not absorbed from the room’s air, quick and e"ective humidi!cation is possible, even with the drier air of winter.

Ururu: heating and humidi!cation for optimum comfort
The unit incorporates both an air conditioner and a humidi!er, making ideal heating possible. The Ururu humidi!cation subsystem 
supplies the 450ml/h of water required to fully humidify an entire large living room. Unlike a standard humidi!er, this indoor unit 
has no water tank but uses moisture from the outside air. Thus there is no need for a water supply and no time-consuming cleaning. 
This feature also eliminates the worrisome growth of bacteria and other micro-organisms.

in 1 system

Unique in the m
arket

The thermograph shows the temperature distribution of the skin 30 min. after entry into the room

Humidi!ed air feels warmer
Dry air actually makes your body feel cooler. Ururu humidi!cation 
will leave you feeling warmer compared to increasing the 
heating set point. This also prevents dry skin and sore throats, 
and maintains a humidity level in which viruses cannot survive. In 
addition, optimal comfort with lower indoor temperature implies 
energy savings.

You feel cold in dry air even 
at a higher temperature

You feel comparatively 
warmer in humidi!ed air

WarmChilly
Temperature: 22°C
Humidity: 20%

Temperature:  22°C
Humidity: 50%

Humidifying unit

Humidifying hose

To humidifying hose

Moisture 
emission

Humidifying 
heaterHumidifying 

rotor

Humidifying 
absorption
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5 ilman käsittely tekniikkaa
1 järjestelmä

1. Ururu-ilmankostutus ilman erillistä veden lähdettä

Ulkoyksikön ainutlaatuinen sisäänrakennettu ilmankostutuselementti kerää ulkoilman kosteutta ja siirtää sen sisäyksikköön. 
Koska kosteutta ei kerätä huoneilmasta, nopea ja tehokas ilmankostutus on mahdollista, jopa kuivemmalla talvikaudella.

Nopeaa ja tehokasta ilmankostutusta

Ilmankostuttimen 
roottori

Ilmankostuttimen 
vastus

Ilmankosteuden 
kerääminen

Kerätty 
kosteus

Sisäyksikölle 
siirrettävä kosteus

Ilmankostutus yksikkö

Ilmankosteuden siirtoputki

Laite sisältää sekä ilmastointilaitteen että ilmankostuttimen, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen lämmityksen. Ururu 
ilmankostutus järjestelmä siirtää vettä 450ml/h joka riittää kostuttamaan suurenkin  olohuoneen ilman kokonaan. Toisin kuin 
tavanomaisessa ilmankostuttimessa, sisäyksikössä ei ole laisinkaan vesisäiliötä, vaan laite käyttää ulkoilmasta kerättyä kosteutta 
ilman kostuttamiseen. Koska laitteessa ei ole vesisäiliötä, säästytään veden lisäämiseltä ja aikaa vievältä puhdistamiselta.
Tämä järjestelmä myös ehkäisee bakteerien ja muiden haitallisten mikro-orgamismien kasvua.

Ururu: lämmitys ja ilmankostutus optimaaliseen mukavuuteen

Kostutettu ilma tuntuu lämpimämmältä
Kuivailma saa kehosi tuntumaan viileämmältä. Ururu:n 
ilmankostutus saa sinut tuntemaan olosi lämpimämmäksi 
lämpötilaa nostamatta. Tämä vähentää myös ihon ja kurkun 
kuivumista, sekä ylläpitää kosteustasoa jossa virukset eivät 
pysy elossa. Lisäksi kohonnut mukavuus matalammalla 
huoneen lämpötilalla merkitsee pienempää energian 
kulutusta.

Lämpökameran kuva näyttää ihon lämpöjakauman 30 minuuttia huoneeseen tulon jälkeen.

Lämpötila: 22°C
Ilmankosteus: 20%         Viileää

Lämpötila: 22°C
Ilmankosteus: 50%    Lämmintä

Tunnet olosi kylmäksi kuivassa 
ilmassa korkeammasta 
lämpötilasta huolimatta

Tunnet olosi verrattaen 
lämpimämmäksi 

kosteammassa ilmassa



2. Sarara - dehumidi!cation without unnecessary cooling

You feel warm in humid air, 
even at a constant temperature

You feel comparatively cooler 
in dehumidi!ed air

ComfortableWarm and humid

The thermograph shows the temperature distribution of the skin 30 min. after entry into the room

Just as humidi!cation has bene!cial e"ects on comfort levels in 
the winter, so does dehumidi!cation in the summer months.

Lower humidity creates a comfortable dryness, even at  
a constant temperature.

During summer, a high degree of ambient air humidity, even at 
moderate temperatures, can make a room feel hot and oppressive.  
Our unique Ururu Sarara unit reduces indoor humidity while 
maintaining an even room temperature. This feature prevents 
overcooling, which is appreciated by people who are sensitive 
to cold. In addition, optimal comfort, even with a lower indoor 
temperature, implies energy savings. 

3. Ventilation – fresh air, even with closed windows 
Unlike a conventional air conditioner, the Ururu Sarara brings fresh, conditioned air into the room. The Ururu Sarara is the very !rst 
residential heat pump system that – because of  its powerful ventilation capacity of 32 m3/h – can !ll a room of more than 26 m2 
with fresh air in less than two hours. Furthermore, the incoming air is brought in at the desired temperature without thermal loss.

NEW   Dehumidi!cation technology Ekodorai 
This clever technology reduces indoor humidity without a"ecting the room temperature by only using a part of the indoor heat 
exchanger.

Temp.: 25°C
Humidity: 80%

Temp.: 25°C
Humidity: 50%

4. Air puri!cation – non-stop puri!ed and allergy-free air

Increased indoor air quality with Daikin Flash 
Streamer technology
The Ururu Sarara purifies the incoming air. The air is purified 
by passing through dust and pollen filtration before the 
photocatalytic air purification filter breaks down any odours 
such as cigarette smoke and cooking smells. In the final 
stage, the Flash Streamer gives the air a further treatment: 
it breaks down any possible remnants of formaldehyde, 
viruses and moulds.

Pre-!lter: 
catches dust

Flash Streamer:  
releases streams of  

high-speed electrons 
 with strong oxidation 

power

Deodorising !lter: odours 
are absorbed and broken 

down before the air is 
returned into the room

5. Heating and cooling
And last but not least, the Ururu Sarara not only offers the possibility of cooling in summer, it also provides very efficient heating 
in cold winters.
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2. Ururu-ilmankuivaus ilman tarpeetonta jäähdytystä

Samoin kuin ilmankostutus nostaa asumismukavuutta talvella, 
ilman kuivaus nostaa mukavuustasoa kesäkuukausina.

Matalampi ilmankosteus luo miellyttävän viileyden 
tunteen, jopa tasaisella lämpötilalla

Kesällä korkea ilmankosteus saa ilman tuntumaan kuumalta ja 
tukalalta, vaikka lämpötila ei olisikaan itseasiassa kovin korkea. 
Ainutlaatuinen Ururu yksikkö vähentää sisäilman kosteutta ja 
säilyttää samalla tasaisen huoneen lämpötilan.  Tämä toiminto 
vähentää tarpeetonta jäähdytystä.  Ominaisuus jota kylmälle 
herkät henkilöt osaavat arvostaa. Lisäksi kohonnut mukavuus-
taso pienemmällä jäähdytyksellä merkitsee energian säästöä.

Lämpötila: 25°C
Ilmankosteus: 80%

Lämpötila: 25°C
Ilmankosteus: 50%    

Lämmintä ja kosteaa

Tunnet olosi kuumaksi 
kosteassa ilmassa, tasaisesta 

lämpötilasta huolimatta

Miellyttävää

Tunnet olosi verrattaen 
viileämmäksi kuivassa ilmassa

Lämpökameran kuva näyttää ihon lämpöjakauman 30 minuuttia huoneeseen tulon jälkeen.

UUTUUS Ekodorai ilmankuivaus teknologia
Tämä nerokas teknologia vähentää sisäilman kosteutta muuttamatta sisäilman lämpötilaa, sillä se käyttää ainoastaan osaa 
sisäyksikön lämmönvaihtimen pinta-alasta.

3. Ilmanvaihto - raitista ilmaa, jopa ikkunat suljettuina
Toisin kuin perinteiset ilmastointilaitteet, Ururu Sarara tuo huoneeseen raitista,  käsiteltyä ilmaa. Ururu Sarara on maailman 
ensimmäinen kotitaluskäyttöön tarkoitettu lämpöpumppu-järjestelmä, joka - tehokkaan 32m3/h ilmanvaihto kapasiteettinsä 
ansiosta - pystyy täyttämään yli 26m2 huoneen uudella, raittiilla ilmalla alle kahdessa tunnissa. Sisääntuleva ilma on aina 
toivotun lämpöistä ilman lämpöhäviöitä.

4. Ilmansuodatus - jatkuvasti puhdistettua ja allergeeni vapaata ilmaa

Daikin Flash Streamer teknologia nostaa 
sisäilman laatua
Ururu Sarara puhdistaa sisääntulevan i lman. I lma 
puhdistetaan pöly- ja siitepölysuodattimilla ennen kuin 
fotokatalyyttinen ilmansuodatin poistaa hajumolekyylit,  kuten 
esimerkiksi tupakan savun ja ruoanlaiton hajut.  Viimeisessä 
vaiheessa Flash Streamer antaa ilmalle vielä yhden 
lisäkäsittelyn: se pilkkoo ja poistaa kaikki mahdolliset 
formaldehydi, virus ja homeitiöiden jäämät huoneilmasta.

Esisuodatin:
poistaa pölyn

Flash Streamer:
poistaa bakteerit, virukset ja 

muut mikro-organismit 
huoneilmasta

Hajunpoistosuodatin:
poistaa ja hajottaa 

hajumolekyylit eikä päästä 
niitä takaisin huoneilmaan

5. Lämmitys ja jäähdytys
Ururu Sarara tarjoaa mahdollisuuden jäähdyttää sisäilmaa kesällä, sekä lämmittää erittäin tehokkaasti keskellä kylmintä talvea.



4/5  kW 

1/5  kW 

5/5  kW 
+

ambient temperature

energy

electricity

Lowest environmental impact

The highest energy efficiency, thanks to 

advanced energy-saving technologies like 

a new swing compressor, a new fan in  

the indoor unit, a new heat exchanger with  

a smaller diameter for a more energy-efficient 

heat exchange and a double air intake. 

on the entire range

SEER + SCOP = 

Did you know that ...
Air-to-air heat pumps obtain 80% of their output energy from  
a renewable source: the ambient air, which is both free and 
inexhaustible. Of course, heat pumps need electricity too to run 
the system, but this electricity can also be generated from 
renewable energy sources (solar energy, wind energy, hydropower, 
biomass). A heat pump’s efficiency is measured in SCOP (seasonal 
coefficient of performance) for heating and SEER ( seasonal energy 
efficiency ratio) for cooling.
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A+++

Alhaisin ympäristövaikutus

Tiesitkö että...
Ilmalämpöpumput ottavat 80% luovuttamastaan lämpö-
energiasta uusiutuvasta lähteestä: ulkoilmasta, joka on sekä 
ilmaista että loppumaton lämmönlähde. Lämpöpumput 
tarvitsevat sähköä järjestelmän pyörittämiseen, mutta 
sähkökin  voidaan tuottaa uusiutuvista lähteistä (aurinko-
energia, tuulivoima, vesivoima,  biomassa). Lämpöpumppujen 
lämmitystehokkuutta mitataan SCOP (seasonal coefficiency of 
performance) luvulla,  ja jäähdytystehokkuutta SEER (seasonal 
energy efficiency ratio) luvulla.

ulkoilman lämpö

sähkö

energia

SEER + SCOP=

koko mallisarjassa

Korkein energiatehokkuus, kiitos 
kehittyneiden energiaa säästävien 
teknologioiden, kuten uusi Swing 
kompressori, sisäyksikön uusi tehokkaampi 
puhallinsiipi, uusi energiatehokkaampi ja 
halkaisijaltaan pienempi lämmönvaihdin 
sekä kaksois-ilmanotto.



Other energy- 
saving  
features
Automatic !lter cleaning
 › No need to clean filters manually

• A brush removes dust from the air filter
• The dust is stored in a dust box

 › Continuously cleaned filters keep the airflow rate stable and 
reduces power consumption by approximately 25%

2-area intelligent eye
Energy saving: If no movement is detected, the unit changes 
the set point to save energy after 20 minutes and eventually 
turns o! completely.

NEW

-2°C

+2°C

cooling mode

20 min.

Set temp.

heating mode
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Muita energiaa 
säästäviä 
ominaisuuksia

Ei tarvetta puhdistaa suodattimia käsin

Automaattinen suodattimen puhdistus

Jatkuvasti puhdistuvat suodattimet pitävät ilmanvirtauksen 
tasaisena ja vähentävät sähkönkulutusta noin 25%

Harja poistaa pölyn suodattimesta
Pöly kerääntyy pölykuppiin

UUTUUS

Älykäs 2-alue silmä
Energian säästöä:  Jos huoneessa ei havaita mitään liikettä 20 
minuuttiin,  laite siirtyy energiansäästö-tilaan ja pysähtyy lopulta 
automaattisesti.

Lämpötila 
asetus

Jäähdytys toiminto

Lämmitys toiminto



Comfort
2-area intelligent eye  
> no draught
No cold draughts. If the 2-area intelligent eye detects people 
in the room, the air flow is directed away from them to a zone 
that is empty.

Double air intake
Quickly creates a comfortable and uniform temperature

Drawing in warm air at the top and cooler air from below,  the unit is able to rapidly produce an outflow with an even temperature.

NEW

Improved air !ow pattern
The new discharge air pattern - using the `Coanda effect’ - 
provides a greater air!ow length, ensuring perfect comfort in 
every corner of your room. 
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Mukavuus
Älykäs 2-alue silmä

Ei vedontunnetta. Kun älykäs 2-alue silmä havaitsee ihmisen 
huoneessa, se suuntaa ilman puhalluksen pois ihmisistä,  alueelle 
joka on tyhjä.

ei vedontunnetta

Parannettu ilmavirran levitys
Uusi ilman puhallus kuvio - “Coanda efektin”avulla laite 
saavuttaa ilmavirran suuremman heittopituuden, varmistaen 
täydellisen mukavuuden huoneen jokaisessa kohdassa.

Asetuspiste 27°CHuoneen lämpötila 35°C

Perinteinen ilmastointilaite Ururu Sarara

Kaksois-ilmanotto
Luo nopeasti miellyttävän ja yhtenäisen lämpötilan
Laite imee lämmintä ilmaa yläreunasta,  ja viileää ilmaa laitteen alareunasta, ja pystyy tällä tavoin tuottamaan nopeasti tasalämpöisen 
ulospuhalluksen.

Parannettu ilmavirran levitys

UUTUUS



Control
User-friendly remote controller
 › Functions most often used are located at the front of the remote controller

 › Displays indoor and outdoor temperatures and humidity

 › Backlight buttons for easy operation in the dark

 › Every-day timer for easy programming of your schedule

• Start your A/C every day at the same time
• Stop your A/C every day at the same time

 › Information on your actual energy consumption

Always in control no matter where you are
The Ururu Sarara can be connected to an online controller (option KKRP01A) that 
allows you to monitor and control the system from anywhere at anytime via an 
app or the internet.

Since 1955, the internationally recognised ‘RedDot Design Award’ from 
the Design Zentrum in Essen, Germany has been awarded for outstanding 
product design and the Ururu Sarara was the winner in 2013!

NEW

NEW
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Award winning 
design

Hallinta
Käyttäjä-ystävällinen kaukosäädin

Aina hallinnassa sijainnistasi riippumatta

Useimmin käytetyt toiminnot on sijoitettu säätimen etupaneeliin

Näyttää sisä- ja ulkolämpötilan, sekä sisäilmankosteuden

Taustavalaistut painikkeet helpottavat säätimen käyttöä pimeässä

Helposti ohjelmoitava Every-day ajastin

Käynnistää ilmastointilaitteesi joka päivä samaan aikaan
Sammuttaa ilmastointilaitteesi joka päivä samaan aikaan

Näyttää todellisen energiankulutuksesi

Ururu Sarara voidaan kytkeä Online säätimeen joka mahdollistaa laitteen toiminnan 
valvonnan ja ohjauksen mistä tahansa ja milloin tahansa appsin tai internet kautta.

Palkintoja voittanut 
muotoilu
Vuodesta 1955 lähtien, kansainvälisesti arvostettu Saksalaisen Design Zentrum 
Essen:in “RedDot Design Award” palkinto on myönnetty tuotteen erinomaisesta 
suunnittelusta, ja Ururu Sarara voitti tämän palkinnon vuonna 2013!



Speci!cations
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Options
INDOOR UNITS - CONTROL SYSTEMS FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Wiring adapter:  normal open contact / normal open pulse contact KRP413A1S (1)
Centralised control board Up to 5 rooms KRC72 (2)
Anti-theft protection for remote control KKF936A4
Central remote control DCS302C51
Uni!ed on/o" control DCS301B51
Schedule timer DST301B51
Interface adapter for DIII-net KRP928A2S 
Online controller KKRP01A
External mounting kit for online controller KKRPM01A
Wi! power cable for online controller KKRPW01A
Touch LCD wall controller (3) KBRC01A
Simple wall controller (3) KBRCS01A
KNX gateway KLIC-DD

Notes
(1) Wiring adapter supplied by Daikin.  Time clock and other devices to be purchased locally. / (2) Wiring adapter is also required for each  indoor unit.
(3) Can only be used in combination with online controller KKRP01A.

OUTDOOR UNITS RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Humidifying hose L joint (10 pcs.) KPMJ983A4L
L-shape cu"s for humidi!cation (10pcs) KPMH950A4L
Humidifying hose extension set (2m) KPMH974A402
Hose for humidi!cation (10m) KPMH942A42

Heating & Cooling
INDOOR UNIT FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Cooling capacity Min./Nom./Max. kW 0.6/2.5/3.9 0.6/3.5/5.3 0.6/5.0/5.8
Heating capacity Min./Nom./Max. kW 0.6/3.6/7.5 0.6/5.0/9.0 0.6/6.3/9.4
Power input Cooling Min./Nom./Max. kW 0.11/0.41/0.88 0.11/0.66/1.33 0.11/1.10/1.60

Heating Min./Nom./Max. kW 0.10/0.62/2.01 0.10/1.00/2.53 0.10/1.41/2.64
Seasonal 
e#ciency 
(according to 
EN14825)

Cooling Energy label A+++
Pdesign kW 2.50 3.50 5.00
SEER 9.54 9.00 8.60
Annual energy consumption kWh 92 136 203

Heating 
(average 
climate)

Energy label A+++
Pdesign kW 3.50 4.50 5.60
SCOP 5.90 5.73 5.50
Annual energy consumption kWh 831 1,100 1,427

Nominal e#ciency 
(cooling at 35°/27° 
nominal load, heating 
at 7°/20° nominal load)

EER 6.10 5.30 4.55
COP 5.80 5.00 4.47
Annual energy consumption kWh 205 330 550
Energy label Cooling/Heating A/A

Casing Colour White
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 295x798x372
Weight Unit kg 15
Fan - air-$ow rate Cooling High/Nom./Low/Silent operation m%/min 10.7/7.5/5.3/4.0 12.1/8.4/5.6/4.0 15.0/9.2/6.6/4.6

Heating High/Nom./Low/Silent operation m%/min 11.7/8.6/6.7/4.8 13.3/9.2/6.9/4.8 14.4/10.7/7.7/5.9
Sound - power 
level

Cooling High dBA 54 57 60
Heating High dBA 56 57 59

Sound - pressure 
level

Cooling High/Nom./Low/Silent operation dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Heating High/Nom./Low/Silent operation dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Piping 
connections

Liquid OD mm 6.35
Gas OD mm 9.5

Power supply Phase / Frequency / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

OUTDOOR UNIT RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 693x795x300
Weight Unit kg 50
Fan - air-$ow rate Cooling High/Low m%/min 31.0/22.5 34.4/22.5 40.4/22.5

Heating High/Low m%/min 28.3/16.2 31.5/16.2 33.1/16.2
Sound - power level Cooling High dBA 59 61 63
Sound - pressure 
level

Cooling High dBA 46 48 49
Heating High dBA 46 48 50

Operation range Cooling Ambient Min.~Max. °CDB -10~43
Heating Ambient Min.~Max. °CWB -20~18

Refrigerant Type/GWP R32/650
Piping 
connections

Piping length OU - IU Max. m 10
Level di"erence IU - OU Max. m 8

Power supply Phase / Frequency / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Current - 50Hz Maximum fuse amps (MFA) A -

 (1) EER/COP according to Eurovent 2012

Lämmitys & Jäähdytys
SISÄYKSIKKÖ

Jäähdytysteho
Lämmitysteho

Min./ Nimell./ Maks.
Min./ Nimell./ Maks.

Seasonal efficiency
(EN14825 mukaisesti )

Jäähdytys

Lämmitys
(Keskiarvo)

Nimellisteho
SEER

EER
COP
Vuotuinen energian kulutus
Energialuokka

Jäähdytys

Neste
Kaasu

Kork./Nimell./Mat./Silent

Korkea
Korkea
Kork./Nimell./Mat./Silent

Kork./Nimell./Mat./Silent

OD

Väri

Nimellistehokkuus
(jäähdytys 35°/27° 
nimelliskuorma, lämmitys 
7°/20° nimelliskuorma)

Mitat
Paino

Puhallin -
Ilmanvirtaus

Äänen 
voimakkuus

K x L x S

Yksikkö

Mitat

Paino
K x L x S

ULKOYKSIKKÖ

Yksikkö

Puhallin -
Ilmanvirtaus

Äänen voimakkuus

Äänenpaine tasot

Toiminta lämpötilat

Virransyöttö

Kylmäaine

Putkiyhteet

Virta - 50Hz

Kork. / Super matalaJäähdytys
Kork. / Super matala

KorkeaJäähdytys
Kork. / SilentJäähdytys
Kork. / SilentLämmitys

Jäähdytys
Lämmitys
Tyyppi / GWP
Putkipituus
Korkeusero
Vaihe / Taajuus / Jännite
Sulake (Maks.)

Ulkoilma

Ulkoilma Min.~Maks.

Ulko-Sisä Maks.

Sisä-Ulko Maks.

Min.~Maks.

Vuotuinen egergian kulutus

Energialuokka

SCOP
Vuotuinen egergian kulutus

Lämmitys

Energialuokka

Ulkokuori

Virransyöttö Vaihe / Taajuus / Jännite

Putkiyhteet

Äänenpaine tasot
Lämmitys

Yksikkö

Jäähdytys
Lämmitys
Jäähdytys
Lämmitys

Yksikkö
Kork./Nimell./Mat./Silent

Jäähdytys / Lämmitys

Nimellisteho

Valkoinen

Mitat

Tekniset tiedot

Johtoadapteri: normal open kontakti / normal open pulssi kontakti

Kaukosäätimen varkaussuoja

Keskussäädin

Yhteinen ON/OFF säädin

DIII-net käyttöliittymä adapteri

Online säädin
Online säätimen kiinnityssarja

Online säätimen wifi virtakaapeli

LDC kosketusnäytöllinen seinään asennettava kaukosäädin

Ajastin

Yksinkertainen seinään asennettava kaukosäädin

KNX väylä

Keskusohjain Maksimissaan 5 huonetta

ULKOYKSIKÖT
Ilmankostutus letkun L-liitin (10kpl)

L-muotoinen mansetti ilmankostutukseen (10kpl)

Ilmankostutus letkun jatkosarja (2m)

Ilmankostutus letku (10m)




