
Ceník Split / SkyAir !"!"-!"!# !#

Ururu Sarara
Nást!nná jednotka

Vynikající technick$ v$robek s %D v$stupem vzduchu, zvlh&ováním a odvlh&ováním 
bez p'ívodu vody, p'ívodem &erstvého vzduchu a samo&istícím filtrem.

Reziden"ní splity - párové kombinace

*A.E.C. - Ro&ní spot'eba energie.
Nominální EER - energetická ú&innost v re(imu chlazení p'i venkovní teplot) %*° CDB, vnit'ní teplot) !+° CDB, jmenovitém v$konu.
Nominální COP - energetická ú&innost v re(imu vytáp)ní p'i venkovní teplot) +° CDB, vnit'ní teplot) !"° CDB, jmenovitém v$konu.
EER / COP podle Eurovent !"#! pro pou(ití mimo EU.
MFA - slou(í k v$b)ru jisti&e a ochrany proti zemnímu spojení. Podrobn)j,í informace o ka(dé kombinaci naleznete v elektrickém schématu

P'íslu,enství pro jednotky Ururu Sarara
Typ materiálu Popis Cena CZK
ARC!""A# Infra"erven# dálkov# ovlada" je obsa$en jako standard standard

BRP$%&B!' Wi-Fi ovládání 595,-
&&A$($' Deodoriza"ní %ltr (s ráme"kem) & set (doporu"ujeme m!nit ka$dé ' roky) na vy)ádání

3

Modbus 

KNX

DIII-Net -20° ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

Ceny FTXZ + RXZ '(N + '(N *(N + *(N ($N + ($N
Cena za set (vnit(ní j. + venkovní j. + ovlada" R/C) CZK 72.258,- 84.671,- 101.318,-
Cena vnit(ní jednotky CZK 25.450,- 30.854,- 36.057,-
Cena venkovní jednotky CZK 46.807,- 53.818,- 65.261,-

Ú+innost FTXZ + RXZ '(N + '(N *(N + *(N ($N + ($N
Chladící v#kon Min./Jmen./Max. kW ),*/+,,/',- ),*/',,/,,' ),*/,,)/,,.
Topn# v#kon Min./Jmen./Max. kW ),*/',*//,, ),*/,,)/-,) ),*/*,'/-,0
P(íkon Chlazení Jmen. kW ),0& ),** &,&)

Vytáp!ní Jmen. kW ),*+ &,)) &,0&
Sezónní ú"innost
(podle EN&0.+,) 
 

Chlazení Energetick# 1títek A+++
Pdesign kW +,,) ',,) ,,))
SEER -,,0 -,)) .,*)
Ro"ní spot(eba energie kWh -+ &'* +)'

Vytáp!ní 
(Pr2m!rné 
klima)

Energetick# 1títek A+++
Pdesign kW ',,) 0,,) ,,*)
SCOP/A ,,-) ,,/' ,,,)
Ro"ní spot(eba energie kWh .'& &.&)) &.0+/

Nominální 
ú"innost*

EER *,&) ,,') 0,,, 
COP ,,.) ,,)) 0,0/ 
Ro"ní spot(eba energie kWh +), '') ,,)
Energetick# 1títek Chlazení/Vytáp!ní A/A

Technická data - vnit,ní jednotky FTXZ '(N *(N ($N
Rozm!ry Jednotka V#1ka x 1í(ka x hloubka mm +-,x/-.x'/+
Hmotnost Jednotka kg &,,)
Vzduchov# %ltr Typ Samo"istící %ltr
Ventilátor - pr2tok 
vzduchu

Chlazení Vysoké/Nízké/Tich# provoz m3/min &),//,,'/0,) &+,&/,,*/0,) &,,)/*,*/0,*
Vytáp!ní Vysoké/Nízké/Tich# provoz m3/min &&,//*,//0,. &','/*,-/0,. &0,0//,//,,-

Hladina akust. 
v#konu

Chlazení dBA ,0 ,/ *)
Vytáp!ní dBA ,* ,/ ,-

Hladina akust. 
tlaku

Chlazení Vysoké/Nízké/Tich# provoz dBA './+*/&- 0+/+//&- 0//')/+'
Vytáp!ní Vysoké/Nízké/Tich# provoz dBA '-/+./&- 0+/+-/&- 00/'&/+0

Ovládání Infra"erven# ovlada" ARC0//A&
El. napájení Fáze / Frekvence / Nap!tí Hz / V &~ / ,) / ++)-+0)

Technická data - venkovní jednotky RXZ '(N *(N ($N
Rozm!ry Jednotka V#1ka x 1í(ka x hloubka mm *-'x/-,x'))
Hmotnost Jednotka kg ,)
Hladina akust. 
v#konu

Chlazení dBA ,- *& *'
Vytáp!ní dBA ,- *& *0

Hladina akust. 
tlaku

Chlazení Vysoké dBA 0* 0. 0-
Vytáp!ní Vysoké dBA 0* 0. ,)

Provozní limit Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB -&)~0'
Vytáp!ní Venkovní Min.~Max. °CWB -+)~&.

Chladivo Typ / Nápl4 / GWP Nápl4: kg / TCO5eq R-'+/&,'0/),-/*/,
P(ipojení potrubí Kapalina OD mm *,',

Plyn OD mm -,,
Délka potrubí OU - IU Max. m &)
V#1kov# rozdíl IU - OU Max. m .

El. napájení Fáze / Frekvence / Nap!tí Hz / V &~ / ,) / ++)-+0)
Proud - ,)Hz Max. hodnota proudového ji1t!ní (MFA)* A &*

(volitelné)

(Chlazení)

Ing. Ivan Špaňár


