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Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха,
изключително ниско въздействие върху околната среда и
много ниска консумация на енергия.

Стенно тяло

Ururu Sarara 

 ʯ Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, 
овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.

 ʯ Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа 
и намалява консумацията на енергия с ��%.

 ʯ Три-зоновият интелигентен сензор за присъствие насочва въздушния 
поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения.

 ʯ �-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори 
най-далечните ъгли на стаята.

Енергийна ефективност

A+++
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Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(option)(охлаждане)

Цени FTXZ + RXZ ��N + ��N ��N + ��N ��N + ��N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. �.7�9,- �.���,- �.���,-
Цена на вътрешното тяло лв. �.���,- �.77�,- �.9��,-
Цена на външното тяло лв. �.��7,- �.���,- �.���,-

Ефективност FTXZ + RXZ ��N + ��N ��N + ��N ��N + ��N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW �,6/�,5/�,9 �,6/�,5/5,� �,6/5,�/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW �,6/�,6/7,5 �,6/5,�/9,� �,6/6,�/9,�
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW �,�� �,66 �,��

Отопление Ном. kW �,6� �,�� �,��
Сезонна
ефективност
(съгласно
EN��8�5) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW �,5� �,5� 5,��
SEER 9,5� 9,�� 8,6�
Годишен разход на електроенергия kWh 9� ��6 ���

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW �,5� �,5� 5,6�
SCOP/A 5,9� 5,7� 5,5�
Годишен разход на електроенергия kWh 8�� �.��� �.��7

Технически данни - Вътрешно тяло FTXZ ��N ��N ��N
Размери Тяло В х Ш х Д mm �95x798x�7�
Въздушен филтър Тип Самопочистващ се филтър
Ниво на звуково
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA �8/�6/�9 ��/�7/�9 �7/��/��
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA �9/�8/�9 ��/�9/�9 ��/��/��

Технически данни - Външно тяло RXZ ��N ��N ��N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 69�x795x���
Ниво на звуково
налягане

Охлаждане Високо dBA �6 �8 �9
Отопление Високо dBA �6 �8 5�

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -��~��
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -��~�8

Хладилен агент Тип/Зареждане/kg TCO₂Eq/GWP R-��/�,��/�,9/675
Тръбни
съединения

Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m ��
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m 8

Ток - 5�Hz Максимален ток за предпазителя (MFA)* A �6

*Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).  

За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.


