
Nová Ururu Sarara 

Větrá a čistí, vytápí i chladí, vlhčí či odvlhčuje – po celý rok, nejúsporněji na trhu 

Ururu znamená japonsky vlhčit, Sarara znamená odvlhčovat. Ururu Sarara je unikátní klimatizační jednotka japonské společnosti Daikin, 

která kromě chlazení a vytápění umí vlhčit vzduch či odvlhčovat, čistit vzduch i větrat a to vše s minimálními provozními náklady díky 

nejvyšší účinnosti na trhu. Všechny velikosti, jak v režimu vytápění, tak i v režimu chlazení, jsou v energetické třídě A+++ s celoroční 

účinnosti SCOP (vytápění) až 5,9 a SEER (chlazení) až 9,5. To znamená, že z jedné elektrické kW získáte průměrně  5,9 kW tepla či 9,5 

kW chladu. Takto vysokých provozních hodnot jednotka dosahuje především díky novému ekologickému chladivu R32. Velmi moderní 

design jednotky obdržel prestižní ocenění Red Dot Design pro rok 2013. 

 

 

Nová Ururu Sarara – komplexní vzduchotechnická jednotka zajišťující kompletní péči o vnitřní vzduch u vás doma 

Nová Ururu Sarara není pouze klimatizace a tepelné čerpadlo, ale je to komplexní vzduchotechnická jednotka pro rodinné a bytové domy. Oproti standardní klimatizaci 

dokáže i vlhčit vzduch a přivádět vzduch čerstvý. Zároveň díky technologii Flash Steamer a fotokatalickému titan-apatitovému filtru dokáže perfektně čistit vzduch a zbavit 

ho až 97% alergenů.  

Proč je důležité věnovat pozornost vnitřnímu prostředí, ve kterém žijeme? 

V našich zeměpisných šířkách stráví člověk průměrně 80 – 90% veškerého času ve vnitřním prostředí – doma, v práci, v automobilu. Na čerstvém venkovním vzduchu tráví 

pouze 10-20% svého času. Více než polovinu svého života trávíme doma a zhruba třetinu života strávíme v ložnici. Kvalita vnitřního vzduchu u nás doma tedy značně 

ovlivňuje naše zdraví. Starší objekty bývají vzduchově průvzdušné, dochází k častější výměně vzduchu a jeho kvalita bývá vyšší. Oproti tomu u nových či nově izolovaných 

objektů s utěsněnými okny bývá kvalita vzduchu velmi nízká a v některých případech dokonce i zdraví škodlivá. Důvodem jsou především požadavky na minimální 

energetickou náročnost a minimalizaci provozních nákladů. Jak tedy zajistit čistý a zdravý vnitřní vzduch a zároveň udržet provozní náklady velice nízko? Jednoduchým a 

cenově dostupným řešením může být právě nová Ururu Sarara. 

Zajištění zdravého vnitřního prostředí, špičkového komfortu a minimálních provozních nákladů 

Nová Ururu Sarara díky extrémně vysoké účinnosti dokáže vytápět, chladit, čistit vzduch, větrat, vlhčit či odvlhčovat s extrémně nízkými provozními náklady. Zajistí se tak 

zdravé vnitřní prostředí, požadovaný komfort a nízké účty za elektřinu. 



Vnitřní prostředí Diskomfort a zdravotní rizika s tím spojená Jak může pomoci Ururu Sarara 

Koncentrace CO2 

• Pod 400 ppm – čerstvý venkovní vzduch 

• Pod 900 ppm – dobrá kvalita vnitřního vzduchu 

• Nad 1000 ppm – potenciální zdravotní problémy 

• 35 000 až 50 000 ppm – výdech lidského těla 

Vysoká koncentrace CO2 může způsobit 
špatné dýchání, únava, zhoršená 
koncentrace a kvalita odpočinku 

Snížení koncentrace CO2 díky přívodu čerstvého 

čištěného vzduchu do místnosti až 32m3 za hodinu 

Koncentrace VOC plynů (formaldehydy) 

 
Zvýšená koncentrace může způsobit bolest 
hlavy, stres, únavu, dýchací problémy, 
podráždění očí a kůže 

Přívod čerstvého čištěného vzduchu a odbourávání 

formaldehydů díky technologii Flash Streamer  - 
generování vysoce nabytých elektronů se silným 
oxidačním účinkem.  

Relativní vlhkost vzduchu 

• pod 40% - příliš suchý vzduch 

• 40% - 60% optimální vlhkost vzduchu 

• Nad 60% - příliš vysoká relativní vlhkost 

Příliš suchý vzduch vysušuje dýchací cesty a 
může způsobit respirační onemocnění, 
bolest v krku či způsobuje tepelnou 
nepohodu. 
Příliš vlhký vzduch podporuje množení plísní 
a roztočů či způsobuje tepelnou nepohodu. 

Díky funkci zvlhčování / odvlhčování lze udržovat 

vlhkost vzduchu na optimální úrovni, která je mimo 
jiné důležitá také pro tepelnou pohodu uživatele 

Výskyt alergenů 

• Prach  

• Pyl 

• Plísně 

• Roztoči 

Výskyt alergenů způsobuje u rizikové skupiny 
alergie a astma či jiné zdravotní problémy 

Čištění čerstvého vzduchu i vnitřního vzduchu 
v několika fázích, čímž se dosáhne odstranění virů, 

rozkladu pachů, oxidů síry, dusíku a odstranění až 

97% všech alergenů.  

Vnitřní teplota 

 
Nepříjemné proudění vzduchu, pocit 
průvanu, nastydnutí. 

Prostorová čidla výskytu osob, dvojité nasávání a 
Coanda efekt zajišťuje 

• Bezprůvanový provoz 

• Směřování proudění vzduchu mimo výskyt 

osob 

• Stejné teploty všude v místnosti 

To vše nejúsporněji na trhu. 

  

 

 

 

 



Funkce a vlastnosti nové Ururu Sarara – která se vám líbí nejvíce? 

1. Ururu – vlhčení 

2. Odvlhčování 

3. Větrání 

4. Čištění vzduchu 

5. Vytápění 

6. Chlazení 

7. Dvojité nasávání vzduchu a Coanda efekt 

8. Dvojité inteligentní čidlo výskytu osob a 3D proudění 

9. Automatické čištění filtru 

10. Funkce přírodního vánku 

11. Režim příjemného spánku 

12. Měření spotřeby energie, teploty a vlhkosti 

13. Design oceněný prestižní cenou Red Dot Award 2013 

14. Ekologické chladivo R32 

  

Ururu – vlhčení 
a. bez zásobníku vody a nutnosti doplňování 

b. efektivní a bezpečné bez rizika vzniku bakterií 

c. postačující i pro velké místnosti 

d. nevyžaduje údržbu a čištění 

e. nastavení požadované vlhkosti na ovladači 

Vlhčení je jednou ze základních výhod a odlišností jednotky Ururu Sarara. Jednotka zí skává vlhkost z venkovního vzduchu díky speciálnímu prvku ve venkovní jednotce. Ten 

nasává venkovní vzduch a získává z něj vlhkost díky rotoru, který se na jedné části ochlazuje (dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti) a části druhé zahřívá (vlhkost se 



vypařuje a dopravuje se pomocí vzduchového potrubí dovnitř do místnosti).  Tento systém funguje zcela automaticky a lze ho ovládat pokojovým ovladačem, na kterém je 

dokonce znázorněna teplota i vlhkost vnitřního i venkovního vzduchu.  

      

Vlhčením lze získat asi 450 ml vody za hodinu, což bohatě postačí pro velkou místnost, např. obývací pokoj.  

Vlhčení je důležité pro příjemné vnímání teploty. V případě, že relativní vlhkost je příliš nízká, cítíme se chladně i při vysoké vnitřní teplotě. Pokud je vlhkost optimální je 

nám příjemně teplo i když teplota v místnosti není nijak vysoká – a tím lze dosáhnout dalších provozních úspor při vytápění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22° Chladno 

Pocit tepla při nízké 
vlhkosti a teplotě 22°C. 

Pocit tepla při 
optimální vlhkosti a 
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Optimální vlhkost zabraňuje také vysušování pokožky a působí jako prevence respiračních onemocnění či bolesti v krku. 

Odvlhčování  
a. Technologie Ekodorai – bez poklesu teploty v místnosti 

b. Zobrazení vlhkosti na displeji 

c. Nižší spotřeba energie o 50% oproti předchozímu modelu 

d. Nastavení požadované vlhkosti na ovladači 

Nová technologie odvlhčování využívá pouze malou část výměníku tepla ve vnitřní jednotce. Díky tomu dochází ke srážení vlhkosti a jejímu odvodu pryč při minimálním 

poklesu teploty, neboť ochlazený vzduch se dohřívá teplem ventilátoru. Zároveň se tím značně sníží spotřeba energie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzduch je dohříván 
odpadním teplem 
z ventilátoru a míchán 
se vzduchem 
nasávaným ze spodní 
části 

K odvlhčení se 
používá pouze 

malá část výměníku  

Výsledná teplota 
odvlhčeného vzduchu 
je obdobná jako před 

odvlhčením 



 

 

Větrání 
a. čistý čerstvý vzduch 

b. 32m3 za hodinu 

c. Bez pylů a prachu 

d. Bez oxidů síry, dusíku a pachů 

Propojovacím potrubím, kterým se do místnosti dostává vlhkost, se také dostává venkovní čerstvý vzduch, který se nejprve upraví ve venkovní jednotce pomocí 

manganového tepelného katalyzátoru, který se používá například v automobilovém průmyslu. Díky tomuto katalyzátoru se odbourávají pachy, oxidy dusíku a síry. 

Takto upravený vzduch se dopravuje do místnosti pomocí speciální hadice, kterou se dostane přetlakovým větráním až 32m3 za hodinu. Vzhledem k tomu, že na 

jednu osobu v domácnosti připadá požadovaná výměna 15m3 za hodinu, je toto množství dostačující pro dvě osoby i v případě, že místnost bude zcela 

neprůvzdušná. Množství čerstvého vzduchu tedy zajistí značné snížení koncentrace CO2 a tím umožní lepší soustředění, odpočinek či spánek. Při tichých otáčkách 

ventilátoru je hlučnost jednotky pouhých 19 dBA, což je pod hranicí slyšitelnosti. Díky tomu se Nová Ururu Sarara perfektně hodí do ložnice – můžete tak značně 

zlepšit kvalitu vašeho odpočinku a tedy třetiny našeho života. 

Čištění vzduchu 
a. Odstranění 97% alergenů 

b. Odbourávání formaldehydů, virů a plísní 

c. Odbourání pachů 

Jednotka nasává vzduch v místnosti přes filtr zachycující prach. Následně fotokatalitický titan-apatitový filtr odbourává pachy či cigaretový kouř.  Finální úprava vzduchu 

se provádí pomocí technologie Flash Streamer, kdy se výbojem generují vysokorychlostní elektrony se silnou oxidační silou, které pak odbourávají formaldehydy, viry či 

plísně.  

Obr. Z katalogu 

Formaldehydy se uvolňují z nábytku, koberců či stavebních materiálů. Jedná se o těkavou organickou sloučeninu s neblahým vlivem na organismus. Při dlouhodobém 

působení může způsobovat podráždění kůže, dýchací problémy, bolest hlavy, stres a únavu (Sick Building Syndrom – syndrom nemocných budov). Technologie čištění 

vzduchu v jednotce Ururu Sarara tyto sloučeniny odbourává. 



 

Vytápění 
a. Energetická třída všech velikostí A+++ 

b. Velice nízké provozní náklady 

c. Nejúčinnější tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na trhu 

d. Možnost získat levný tarif el. Energie D56d pro dům či byt 

Nová Ururu Sarara je navržena tak, aby dosahovala maximálních účinností a provozně měla co nejnižší náklady. Celá výkonová řada je v energetické třídě A+++. Průměrná 

sezónní účinnost při vytápění SCOP je u jednotky FTXZ25/RXZ25 5,9! To znamená, že z každé jedné kWh elektřiny získá uživatel průměrně 5,9 kWh energie pro vytápění. 

K jedné kWh elektřiny tak z venkovního vzduchu získáme dalších 5 kWh energie ze vzduchu zdarma. Pokud jednotku porovnáme například s přímotopem, celoroční úspora 

na vytápění bude 83%! Pokud celoročně vytápíme místnost přímotopem o výkonu 2,5 kW, pak náklady na vytápění budou cca 8 000 Kč (zdroj www.TZB-info.cz). Pokud 

budeme stejnou místnost vytápět novou Ururu Sarara s výkonem 2,5 kW, pak náklad na vytápění bude cca 1 350 Kč. To je roční úspora 6 650 Kč!   

Chlazení 
a. Energetická třída všech velikostí A+++ 

b. Velice nízké provozní náklady 

c. Nejúčinnější klimatizace na trhu 

To, co dokáže nová Ururu Sarara při vytápění, dokáže dokonce ještě lépe při chlazení. Z jedné kWh elektřiny vyrobí průměrně až 9,54 kWh chladu. Pokud chladíte 

jednotkou o výkonu 2,5 kW, pak příkon jednotky se pohybuje průměrně kolem 260W. Hodina chlazení denně tak stojí průměrně zhruba 60 haléřů a díky tomu jsou 

náklady na chlazení zanedbatelné. 

 



 

 

 

Dvojité nasávání vzduchu a Coanda efekt 
a. Unikátní řešení dvojitého nasávaní 

b. Stejná teplota všude v místnosti 

c. Výdech chlazeného vzduchu co nejvíce podél stropu

Teplý vzduch je lehčí než studený a drží se tedy u stropu. Proto je vhodné při chlazení vyfukovat vzduch co nejvíce podél stropu

je naopak vhodné, aby teplý vzduch byl směřován co nejvíce k

velmi nízká teplota a v jiných místech naopak teplota vysoká.

vyskytuje více osob.  

 

 

Obr.  

 

 

 

 

 

 

 

Výdech chlazeného vzduchu co nejvíce podél stropu 

vzduch je lehčí než studený a drží se tedy u stropu. Proto je vhodné při chlazení vyfukovat vzduch co nejvíce podél stropu, aby následně samovolně klesal. Při vytápění 

vhodné, aby teplý vzduch byl směřován co nejvíce k podlaze. Klasické klimatizace vyfukují studený vzduch přímo do prostoru a tak je 

jiných místech naopak teplota vysoká. U vytápění samozřejmě naopak. Toto způsobuje značný diskomfort především tehdy, pokud se v

, aby následně samovolně klesal. Při vytápění 

ace vyfukují studený vzduch přímo do prostoru a tak je při chlazení v místě proudění 

Toto způsobuje značný diskomfort především tehdy, pokud se v místnosti 



Nová Ururu Sarara má speciálně upravené výfukové klapky a využívá tzv. COANDA efektu, kdy je díky tvaru a poloze klapek vzduch při chlazení směřován co nejvíce podél 

stropu. Díky nasávání nejen z vrchní části jednotky, ale také ze spodní části dochází k optimální cirkulaci vzduchu a to značně napomáhá rovnoměrnému rozložení teplot.  

Obr. 

        

Coanda efekt – speciálně upravené výdechové klapky    Dvojité nasávání vzduchu pro rovnoměrné rozložení teplot 

Nová Ururu Sarara po sedmi minutách provozu dokáže rovnoměrně vychladit místnost tak, že uživatel necítí nepříjemné proudění vzduchu. V místnosti nejsou podchlazené 

či přehřáté části, a pokud je více osob v jednom pokoji, všichni se cítí komfortně nezávisle na místě, kde se zrovna nacházejí. 

 



 

 

 

Dvojité inteligentní čidlo výskytu osob a 3D proudění 
a. Inteligentní detekce osob 

b. Směřování proudění vzduchu mimo jejich polohu 

c. Žádný nepříjemný průvan 

d. Snížení výkonu v případě, že je místnost prázdná 

e. Možnost nastavení proudění vzduchu jak horizontálně, tak i vertikálně 

Dvojité inteligentní čidlo dokáže rozdělit prostor na 3 části a podle pobytu osob směřovat vzduch vždy mimo do volného prostoru. Díky tomu uživatel nepocítí 

nepříjemný průvan. Pokud uživatel opustí místnost, pak jednotka v případě delší nepřítomnosti než 20 minut si sama sníží výkon, resp. se zcela vypne. Pokud osoba 

znovu vejde do místnosti, jednotka obnoví svůj provoz na původně nastavené hodnoty. Uživatel si také může přesně směřovat výdech vzduchu jak horizontálně, tak i 

vertikálně, díky 3D nastavení lamel. 

Obr.  

 



Automatické čištění filtru 
a. Další energetická úspora až 25% 

b. Úspora času 

c. Lepší komfort 

Filtry klimatizací zachycují prach a jiné pevné částečky a tím se zanášejí. Pokud se pravidelně nečistí, pak roste odpor filtru a klesá proudění vzduchu. Aby bylo dosaženo 

požadované teploty s nižším prouděním vzduchu, musí klesnout (při chlazení) vypařovací teplota ci vzrůst (při vytápění ) kondenzační teplota, aby se kompenzoval 

úbytek množství procházejícího vzduchu. Tím se nejen dodatečně zatěžuje kompresor a roste spotřeba, ale také se snižuje komfort, protože roste rozdíl teploty mezi 

teplotou v místnosti a teplotou vzduchu z klimatizace. 

Obr. 

Nová Ururu Sarara má automatické čištění filtru vzduchu. Filtr se neustále čistí a tím se zachovává proudění vzduchu. Není třeba zatěžovat kompresor pro dosažení 

požadované teploty a tím dochází k provozní úspoře až 25%! Další výhoda oproti jiným klimatizačním jednotkám, nemluvě o úspoře času a lepšímu komfortu. 

 

Funkce přírodního vánku 
a. Přináší další provozní úspory 

b. Uživatelsky velice příjemné 

Frekvence ventilátoru ve vnitřní jednotce se neustále mění. Vzniká tak pocit přírodního vánku, který je pro člověka nejen příjemný, ale také může pomoci snížit 

energetickou spotřebu. Díky této neustálé změně proudění totiž lze pro stejný komfort nastavit teplotu při chlazení až od 2 °C vyšší. Díky tomu se setří energie i vaše 

peněženka.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Režim příjemného spánku 
a. Teplota v místnosti respektuje tělesnou teplotu ve spánku 

b. Neslyšitelný chod jednotky 

c. Hlubší a příjemnější spánek 

Tělesná teplota se během spánku mění. Pro ideální spánek je vhodné, pokud se teplota v místnosti tomuto cyklu přizpůsobí. V režimu příjemného spánku se teplota 

sníží během následujících 3 hodin o 2°C a během poslední hodiny před probuzením teplota postupně roste o jeden stupeň. V čase probuzení se teplota znovu nastaví na 

nastavenou původní teplotu. To umožňuje lepší regeneraci organizmu. 

 

 

 

 

čas 

Průtok vzduchu 



 

Měření spotřeby energie, teploty a vlhkosti 
a. Zobrazení okamžité spotřeby 

b. Zobrazení celkové spotřeby 

c. Zobrazení venkovní i vnitřní teploty vzduchu 

d. Zobrazení vnitřní vlhkosti vzduchu 

Aby uživatel měl perfektní přehled o spotřebě energie, která je ovlivněna venkovní a vnitřní teplotou, resp. Vlhkostí, inteligentní infra ovladač zobrazuje hodnoty o 

aktuální venkovní teplotě, teplotě uvnitř místnosti, vlhkosti uvnitř místnosti a okamžité či celkové spotřebě energie. Tak lze mít spotřebu neustále pod kontrolou a 

upravit provozní režimy optimálně s ohledem na provozní náklady. 

 

Design oceněný prestižní cenou Red Dot Award 2013 
a. Špičkový komfort i špičkový design v jednom 

b. Perfektní kombinace designu a technických vlastností 

Vyvinout jednotku s tolika unikátními funkcemi, poskytující maximální komfort s minimálními provozními náklady a zároveň splnit nejpřísnější estetické požadavky byl 

opravdu nesnadný úkol. Důkazem, že se to společnosti Daikin podařilo, je zisk velice prestižního ocenění Red Dot Design za rok 2013, udílené každoročně v německém 

Essenu za vynikající produktový design.  



 

Ekologické chladivo R32 
a. První jednotka s tímto chladivem v Evropě 

b. Mnohem ekologičtější než stávající chladiva 

c. S perfektními provozními parametry 

Díky použití chladiva R32 řada Ururu Sarara dosahuje Sezónního koeficientu využitelnosti energie (SEER) až 9,54 (+ + +) a Sezónního koeficientu výkonnosti (SCOP) až 5,9 (+ + 

+). Další výhodou chladiva R32 je nízký potenciál globálního oteplování (GWP) 675, který je o 68% menší, než je u chladiva R410A (2,088). Tyto výhody řady Ururu 

Sarara.přispívají k celkově nízkému dopadu na životní prostředí. 

 

R32, jednosložkové chladivo se nejlépe hodí pro klimatizace split a 

tepelná čerpadla. Režim chlazení a topení provádí R32 optimálně a 

má nejnižší emise (přímé i nepřímé) v průběhu celého životního 

cyklu (viz tabulka). Jednotky plněné R32 mohou dosáhnout vyšší 

úrovně účinnosti než  

s naplní R410A, a to jak v rámci částečného nebo plného zatížení 

motoru. Kromě toho, je potřeba podstatně menší množství chladiva, 

což znamená, že se snižuje množství náplně. 

 

Tabulka: Potenciál Globálního Oteplování (PGO) v průběhu celého 

životního cyklu klimatizačního systém 3.6 kW. 


