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Nėra dviejų vienodų patalpų. Jūsų klientai 
kasdien susiduria su vis kitais iššūkiais.
Mūsų „Samurai“ šaldymo mašinų ir šildymo 
siurblių asortimente rasite viską, ko gali prireikti 
Jūsų projektams.
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Šilumos siurblys 
Kondenseris

Vandens šaldymo mašina ir šilumos siurblys 
Kondenseris

Vandens šaldymo mašina ir šilumos siurblys 
Kondenseris

Vandens šaldymo mašina ir šilumos siurblys
Su kondenseriu / be kondenserio

NAUJIENA
Nuo 2021 m. antrojo pusmečio
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* JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS  dalyvauja „Eurovent“ AC / VRF / LCP-HP kategorijų sertifikavimo programoje; sertifikuotų modelių duomenys pateikti „Eurovent“ metinėje ataskaitoje 
(www.eurovent-certification.com).
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Vandens šaldymo mašinos ir šilumos siurbliai

Kompresorių
tipai

(šaltnešis)

Samurai S

11.2 - 18 72.00

Samurai M

44 - 255 1.020

Spiralinis
inverterinis +

fiksuotos
spiralės

(R410a)

Samurai M 

44 - 255 1.020

Spiralinis
inverterinis +

fiksuotos
spiralės

(R410a)

Samurai L (Evolution)

160 - 360 2.880
Sraigtinis

moduliuojamas

(R134a)

Samurai L (Evolution)
Šilumos siurblys

Su kondenseriu

150 - 340 2.720
Sraigtinis

moduliuojamas

(R134a)

Samurai L 

140 - 250 2.000

Sraigtinis
moduliuojamas

(R134a
arba
R513A)

Samurai L 

Be kondenserio

135 - 215 1.720
Sraigtinis

moduliuojamas

(R134a)

Vienas įrenginys Modulinė sistema: pakopomis sujungti keli įrenginiai 

„Samurai M“ ir „Samurai S“ modeliams 

Atskiriamas laidinis valdiklis
„Samurai L“ ir „Samurai M“ modeliams

MODBUS BACNET

NAUJIENA

Šilumos siurblių modeliai Priedai ir valdikliai komplekte

Produktų gidas3

Nominalios galios diapazonas vėsinimo režime (kW)

Inverterinis
rotacinis

(R410a)

Vandens šaldymo 
mašina

Vandeniu 
aušinamas 
kondenseris

Vandens šaldymo 
mašina

Su kondenseriu

Šilumos siurblys

Su kondenseriu

Vandens šaldymo 
mašina

Su kondenseriu

Šilumos siurblys

Su kondenseriu
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Dėl modulinės „Samurai“ S, M ir L serijos konstrukcijos, 
šiuos įrenginius galėsite pritaikyti bet kokiam projektui, 
nepriklausomai nuo erdvės apribojimų. Šie įrenginiai 
pasižymi  plačiomis kombinacijų galimybėmis, be to, 
yra itin našūs ir konkurencingi sprendimai, 
garantuojantys maksimalų saugumą.

Vandens šaldymo mašinos ir šilumos siurbliai

2

„Samurai“ S, M ir L modeliai idealiai tinka eksploatavimui 
gamyklose. Dėl standartiškai plataus pritaikymo spektro 
šie įrenginiai gali teigiamai reaguoti į vėsinimo poreikį. 
„Samurai L“ su druskų tirpalu gali ruošti iki -10 °C 
temperatūros vandenį, kai lauko temperatūra siekia 
-15 °C. Šios šilumos siurblių „Samurai S“ versijos užtikrina 
komfortišką šildymą prie -15 °C / -20 °C .

Itin efektyvūs moduliniai 
sprendimai3

Privalumai

4

„Samurai“ serijoje integruotos moderniausios galios 
moduliavimo technologijos, kad įrenginys vėsinimo 
režime atitiktų „ErP 2021“ keliamus energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimus.
- „Samurai S“ serija: inverterinis rotacinis kompresorius.
- „Samurai M“: spiraliniai inverteriniai kompresoriai
- „Samurai L“: sraigtiniai inverteriniai moduliuojami 
kompresoriai

 
 
 

5.52

Galios diapazonai tiek mažų, tiek didelių projektų poreikiams
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Modulinė sistema – idealus 
pasirinkimas Jūsų projektui

KOMERCINĖMS ir GAMYBINĖMS 
paskirtims pritaikyti darbiniai 
diapazonai

„Samurai L“ modeliai skirti didesniems projektams. Prie jų siūlome gausų papildomos įrangos asortimentą, su kuriuo 
sukomplektuosite išskirtinę šaldymo sistemą.
„Samurai“ S ir M serijos modeliai specialiai sukomplektuoti mažesniems projektams.
Galima keisti tik esminius sistemos komponentus, todėl sumažinama klaidų rizika. 



Plug & play design
The Samurai S range for small-scale projects is ready for use. It incorporates 
everything you need to operate the installation hydraulically: flow regulator, 

Versatile
Modular design:  
 
onboard controls to operate up to 4 units in a cascading system (Fig. 1).
Available pressure: each unit has 30 Pa of static pressure available as 
standard.

Large operating ranges
 (Fig. 2)

Excellent energy performance
Our inverter technology promises excellent seasonal energy performance in 
both heat and cooling mode.
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Oru aušinama šaldymo mašina su rotaciniu inverteriniu kompresoriumi

Greito prijungimo konstrukcija
„Samurai S“ serijos modeliai yra sukomplektuoti mažesniems projektams. 
Šie įrenginiai jau turi viską, ko reikia hidrauliniam sistemos valdymui: 
srauto reguliatorių, difuzinį siurblį, filtrą,  apsauginį vožtuvą.

Lanksčios montavimo galimybės

 

Platūs darbiniai diapazonai (2 pav.)

Išskirtinis efektyvumas
 4.52 4.02

1 pav. 2 pav. 

-20°C 0°C-10°C 10°C-10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

Vėsinimas-5°C 48°C
Tiekiamo vandens temperatūra +5°C~ 15°C

-20°C Šildymas 25°C
Tiekiamo vandens temperatūra +30°C ~52°C

Šilumos siurblių modeliai

RHMA-4AVN
RHMA-5AVN
RHMA-6AVN
RHMA-7AVN

1.320

360
995

Atskiriamas laidinis nuotolinis valdiklis

Priedai ir valdikliai komplekte

„Samurai S“ 
šilumos siurblys

5

Modulinė konstrukcija: atskiriamas valdiklis iki 4 pakopomis sujungtų 
įrenginių valdymui. (1 pav.)

Statinis slėgis: kiekvienas įrenginys standartiškai sukuria iki 30 Pa 
statinį slėgį.

Mūsų inverterinė technologija užtikrina puikų sezoninį 
efektyvumą tiek šildymo, tiek vėsinimo režimuose.
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Papildomi valdikliai ir priedai
Modulinis komplektas: nuotolinis 
temperatūros jutiklis modulinei 
sistemai (papildoma įranga).

Vnt. RHMA-4AVN RHMA-5AVN RHMA-6AVN RHMA-7AVN

Techniniai duomenys

Nominali galia (vėsinimas) kW 11.2 14.3 16 17.8

Nominali naudojamoji galia (vėsinimas) kW 4.01 5.28 5.74 6.95

EER (energijos efektyvumo koef.) - 2.8 2.7 2.8 2.56

SEER (sezoninis energijos efektyvumo koef.) - 4.05 4.32 4.52 4.42

Ƞs, c % 159 170 178 174

Nominali galia (šildymas) kW 10.9 13.1 15.4 18.5

Nominali naudojamoji galia (šildymas) kW 3.7 4.3 4.7 6.3

Nom. galia šildant prie -7 °C (tiekiamo vandens temp. 50 °C) kW 7.15 7.89 10.36 12.35

Nom. galia šildant prie -15°C (tiekiamo vandens temp. 45 °C) kW 5.82 4.99 8.63 10.63

Efektyvumo koef. (COP) - 3 3.06 3.29 2.94

Sezoninis efektyvumo koef. (SCOP) - 3.5 3.6 4.02 3.9

Ƞs, c % 136 139 158 153

Garso slėgio lygis (vėsinimas) Standartinis / žemas dB(A) 68 / 64 70 / 65 74 / 69

Garso slėgio lygis (šildymas) Standartinis / žemas dB(A) 69 / 66 71 / 67 74 / 70

Garso slėgio lygis 1 m atstumu (vėsinimas) Standartinis / žemas dB(A) 54 / 52 55 / 53 59 / 54

Garso slėgio lygis 1 m atstumu (šildymas) Standartinis / žemas dB(A) 55 / 54 56 / 55 59 / 55

Garso slėgio lygis 10 m atstumu (vėsinimas) Standartinis / žemas dB(A) 40 / 38 42 / 40 46 / 42

Garso slėgio lygis 10 m atstumu (šildymas) Standartinis / žemas dB(A) 41 / 39 43 / 42 46 / 43

Darbiniai lauko temp. diapazonai - Vėsinimo režimas °C -5~48

Darbiniai lauko temp. diapazonai - Šildymo režimas °C -20~25

Temp. tiekiamo vandens  – Vėsinimo režimas °C +5~15

Temp. tiekiamo vandens  – Šildymo režimas °C 30~52

Matmenys ir svoris

Bendri matmenys (aukštis x ilgis x plotis) mm 1320 x 995 x 360

Grynasis (neto) svoris kg 126 128 141

Kompresorius

Kompresoriaus tipas - „Hitachi“ inverterinis rotacinis

Pristatomas užpildytas R410A šaltnešiu kg 2.8 3.3 3.9 4

Ventiliatoriai

Ventiliatorių skaičius (BLDC/54) - 2

Airflow m3/ val. 2500~6600

Total power of fans kW 0.18 0.22

External static pressure Pa 0 / 30Pa

Hydraulic data

Type of exchanger - Lituotas plokštelinis šilumokaitis

Rated water flow Heating/Cooling l/s 0.52 / 0.56 0.66 / 0.67 0.75 / 0.79 0.82 / 1.03

Min. / maks. srautas l/s 1.2 / 2.7 1.2 / 3.4 1.6 / 3.8 1.6 / 4.3
Minimali sistemos vandens talpa – komercinėse 
patalpose (vėsinimo režimas) l 37 48 53 59
Minimali sistemos vandens talpa - pramoninėse 
patalpose (vėsinimo režimas) l 73 93 104 116

Hidraulinių prijungimų skersmuo ir tipas col. 1”
Išsiplėtimo indas - komplektacijoje nėra, turi įrengti 
montuotojas L Dydis nustatomas montavimo vietoje

Cirk. siurblys (šilumos siurblys) kW 0.37

Elektros instaliacija

El. maitinimo įtampa V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

Maks. el. srovė A 24 33 36

„Samurai S“ šilumos siurblys 6

Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . 
Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C (šlapias termometras, WB). 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825.



Itin kompaktiškas
Dėl kompaktiško dydžio „Samurai M“ idealiai 
tinka renovuojamoms sistemoms. Vos 2,7 m2 
įrenginys generuoja 130 kW galią šildymui.

Itin žemas triukšmo lygis
Dėl naudojamos inverterinės technologijos 
(kompresoriuose ir ventiliatoriuose) kartu su 
standartiniuose modeliuose montuojamais 
apsauginiais skydais, šios serijos įrenginiai yra 
patys tyliausi rinkoje. Taip pat galima rinktis 
žemo garso lygio versiją su mažesniu vidutiniu 
garso lygiu – 6 dB(A). 

Itin efektyvus
Mūsų vandens šaldymo 
mašinos ir šilumos siurbliai sukurti taip, 
kad atitiktų ateities energijos efektyvumo 
reikalavimus pagal naujausius ES ekologinio 
dizaino reglamentus. 

„Samurai M“ modeliai išsiskiria gausia 
komplektacija. Standartinė šio modelio įranga: 
visų sezonų komplektas, pagrindinio ir pavaldžiojo 
įrenginio režimas, MODBUS / BACNET sąsajos, 
menčių apsauga nuo korozijos ir t. t. Šios serijos 
modelius itin paprasta pasirinkti ir sumontuoti. 
Įrenginiai yra pilnai sukomplektuoti ir turi liečiamus 
intuityvius valdiklius. 

Platūs darbiniai diapazonai
(1 pav.)

Universalumas
Vėsinimo režimas konfigūruojamas tik pakeičiant 
DIP jungiklius. Modulinė konstrukcija: valdiklis 
komplekte iki 16 pakopomis sujungtų įrenginių 
valdymui.

Saugus veikimas

1 pav. 

-20°C 0°C 10°C-10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

-15°C Šildymas 25°C

Vėsinimas-17.8°C 48°C

Lauko temperatūra

-20°C 0°C 10°C-10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

25°C Šildymas 55°C

Vėsinimas
-8°C 20°C

Tiekiamo vandens temperatūra
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Šilumos siurblių modeliai

4.71Žemas 
triukšmo lygis

Atraskite
Samurai M

RCMA 18AN
RCMA 24AN
(Versija su pastovaus greičio 
siurblio komplektu arba be 
siurblio komplekto)
 

RCMA 18AN
RCMA 24AN
(Versija su kintamo greičio 
siurblio komplektu)

RCMA 30AN
 RCMA 40AN
RCMA 50AN
(Versija su kintamo greičio 
siurblio komplektu)

2.440

1.500

1.200

RCMA 60AN  RCMA 75AN
RCMA 90AN  RCMA 100AN
(Versija su kintamo greičio 
siurblio komplektu arba be 
siurblio komplekto)

RCMA 30AN
RCMA 40AN
RCMA 50AN
(Versija su pastovaus greičio 
siurblio komplektu arba be 
siurblio komplekto)

2.440

2.440

1.200

2.500

2.240

3.050

2.440

2.300

1.200

2.440

3.050

1.200

–
 

Oru aušinama vandens šaldymo mašina 
su spiraliniu inverteriniu kompresoriumi

7

„Samurai M“ vandens šaldymo 
mašina ir šilumos siurblys

„Samurai M“ įrenginiai turi du 78 kW vėsinimo 
kontūrus, kad užtikrintų saugų naudojimą.
Automatinis kompresorių darbo laiko valdymas 
užtikrina ilgesnį komponentų tarnavimo laiką. 
 

Įspūdinga standartinė 
komplektacija
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Vnt. RHMA-18AN RHMA-24AN RHMA-30AN RHMA-40AN RHMA-50AN RHMA-60AN RHMA-75AN RHMA-90AN RHMA-
100AN

Performance
Nominali galia (vėsinimas) kW 44 60 78 99 122 159 188 221 254

Nominali naudojamoji galia (vėsinimas) kW 15.49 21.51 25.08 33.0 41.36 50.96 61.84 71.75 83.01

EER (energijos efektyvumo koef.) - 2.84 2.79 3.11 3.0 2.95 3.12 3.04 3.08 3.06

SEER (sezoninis energijos efektyvumo koef.) - 4.38 4.50 4.43 4.24 4.42 4.24 4.28 4.17 4.34

ηs, c % 172.2 177.0 174.2 166.6 173.8 166.6 168.2 163.8 170.6

SEPR MT - 3.76 3.77 3.91 3.53 3.58 2.79 2.70 3.78 3.70

SEPR HT - 5.70 5.96 5.58 5.69 5.84 5.97 5.81 5.99 6.02

Nominali galia (šildymas kW 50 61 87 99 132 161 191 231 254

Nominali naudojamoji galia (šildymas) kW 16.39 19.87 26.93 31.73 44.44 49.39 59.32 71.74 83.01
Nominali galia šildant prie -7 °C 
(tiekiamo vand. temp. 45 °C) kW 29.35 35.8 50.4 56.26 73.94 95.97 111.39 133.95 148.62
Nominali galia šildant prie -15 °C 
(tiekiamo vand. temp. 40 °C) kW 25.53 31.59 42.4 48.85 64.26 81.4 94.32 118.39 128.91

Efektyvumo koef. (COP) - 3.05 3.07 3.23 3.12 2.97 3.26 3.22 3.22 3.06

Sezoninis efektyvumo koef. (SCOP) - 3.45 3.44 3.4 3.41 3.54 3.32 3.36 3.47 3.3

ηs, c % 135 134.6 133 133.4 138.6 129.8 131.4 135.8 129

Garso slėgio lygis (vėsinimas) Standartinis / žemas dB(A) 80 / 75 82 / 77 81 / 77 83 / 79 84 / 80 86 / 82 87 / 82 88 / 83 89 / 84

Garso slėgio lygis (šildymas) Standartinis / žemas dB(A) 82 / 72 84 / 76 84 / 76 85 / 80 89 / 81 87 / 82 88 / 82 89 / 83 90 / 84
Garso slėgio lygis 1 m atstumu (vėsinimas) 
Standartinis / žemas dB(A) 66 / 61 68 / 63 66 / 62 68 / 64 69 / 65 70 / 66 71 / 66 72 / 67 73 / 68
Garso slėgio lygis 1 m atstumu (šildymas) 
Standartinis / žemas dB(A) 68 / 63 70 / 65 69 / 65 70 / 65 74 / 68 71 / 66 72 / 67 73 / 68 74 / 68
Garso slėgio lygis 10 m atstumu (vėsinimas) 
Standartinis / žemas dB(A) 51 / 46 53 / 48 52 / 48 54 / 50 55 / 51 57 / 53 58 / 53 59 / 54 60 / 55
Garso slėgio lygis 10m atstumu (šildymas) 
Standartinis / žemas dB(A) 53 / 48 55 / 50 55 / 51 56 / 51 60 / 55 58 / 53 59 / 54 60 / 54 61 / 55

Darbiniai lauko temp. diapazonai (vėsinimo režimas) °C -17.8~48
Darbiniai lauko temp. diapazonai (šildymo režimas) °C -15~25
Tiekiamo vandens temp. (vėsinimo režimas) °C -8~20
Tiekiamo vandens temp. (šildymo režimas) °C 25~55

Matmenys ir svoris
Aukštis mm 2440 2500
Plotis mm 1200 3050
Ilgis mm 1500 2240
Ilgis (pastovaus greičio siurblys) mm 1500 2240 - - - -
Ilgis (kintamo srauto siurblys) mm 2300 3050 2240
Grynasis (neto) svoris (be siurblio / su siurbliu) kg 587 / 782 610 / 805 893 / 1105 920 / 1132 999 / 1211 1922 / 2115 2003 / 2196 2235 / 2428 2316 / 2509
Kompresorius
Kompresoriaus tipas - Spiralinis inverterinis + spiralė
Kompresorių skaičius - 2 3 4 5 6 7 8
Reguliavimo diapazonas % 33~100 25~100 20~100 15~100 12~100 10~100 8~100 7~100 6~100

1 kontūras kg 9.5 12.3 8.5 9.5 11.4 9.5 11 9.5 11.4
2 kontūras kg - - 9.1 11 11.4 10 10.5 11 11.4
3 kontūras kg - - - - 10 10.5 11.4
4 kontūras kg - - - - - - - 11.4

Ventiliatoriai / Oro šilumokaitis
Oro šilumokaitis - Cu/Al plokštelinis šilumokaitis
Ventiliatorių skaičius (EC tipo) - 1 2 3 4
Oro srautas m3/min 324.4 349.4 541.1 604.9 702.5 1024.5 1132.4 1370.1 1510
Bendra ventiliatorių galia kW 0.87 1.06 0.95 1.17 1.61 2.41 2.97 3.27 3.95
Hidrauliniai duomenys
Oro šilumokaitis - Lituotas plokštelinis šilumokaitis
Nominalus vandens srautas l/s 2.1 2.9 3.7 4.7 5.8 7.6 9.0 10.6 12.1
Min. / maks. srautas l/s 1.1 ~ 2.8 1.4 ~ 3.7 1.9 ~ 5.0 2.4 ~ 6.2 3.0 ~ 7.8 3.7 ~ 11.1 4.5 ~13.6 5.3 ~ 15.8 6.0 ~ 17.9
Min. vandens talpa (be siurblio komplekto) l 7 10 14 16 16 27 29 32 34
Minimali sistemos vandens talpa – 
komercinės patalpos (vėsinimo režimas) l 148 199 259 327 406 527 622 734 842

Minimali sistemos vandens talpa - 
pramoninės patalpos (vėsinimo režimas) l 291 392 509 644 799 1038 1224 1445 1658

Slėgio nuostoliai kPa 32 25 23 30 36 25 32 40 38
Siurblio tipas - Pastovaus ar kintamo srauto siurblys (priklausomai nuo modelio)
Hidraulinių prijungimų skersmuo ir tipas inches 2” „Victaulic“ 2 ½” „Victaulic“ 4” „Victaulic“
Elektros instaliacija

El. maitinimo įtampa V/Ph/
Hz 400 / 3 / 50

Maks. el. srovė A 35 38 61 72 85 119 133 166 180
Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C WB. 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825.

Žemas triukšmo lygis (-6dB (A))
(Montuojamas gamykloje) 

Papildomi priedai užsakomi atskirai

Modulinis komplektas:
nuotolinis temperatūros jutiklis

Apsauginis akumuliatoriaus tinklelisAtskiriamas laidinis 
nuotolinis valdiklis

Antivibracinė mova iš neoprenoAntivibracinė mova
Vieno kintamo srauto siurblio komplektas
(Montuojamas gamykloje) 

Vieno pastovaus srauto siurblio komplektas
(Montuojamas gamykloje) 

Galimos papildomos konfigūracijos

8

Pristatomas užpildytas 
R410A šaltnešiu
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Vieno siurblio šaldymo mašinos

RCM1E-60AH2
RCM1E-70AH2

2.390

2.290

1.955

RCM1E-80AH2
RCM1E-90AH2

2.390

3.230

1.955

RCM1E-120AH2
RCM1E-140AH2

2.390

2.300

3.970

2 ventiliatoriai 3 ventiliatoriai 4 ventiliatoriai

 

Tikslus temperatūros 
valdymas
Pastovus kompresoriaus galios reguliavimas ir 
HITACHI unikalūs elektroniniai valdikliai užtikrina 
itin tikslų vandens temperatūros valdymą 
nepriklausomai nuo vėsinimo apkrovos. 
Toks valdymas naudingas tiek viešosios paskirties 
pastatuose, tiek pramoninėse patalpose (2 pav.).

Aukštas statinis slėgis
Su naujaisiais „Samurai L Evolution“ ventiliatoriais 
galimas statinis slėgis siekia iki 60 Pa. Todėl 
ventiliatorius galėsite pritaikyti bet kokiam projektui. 
Taip pat galima reversuoti oro srautą, norint 
išvalyti šilumokaitį.
Dėl naujųjų ventiliatorių sumažėjo bendras 
įrenginio aukštis.

Modulinė konstrukcija
Neprilygstamos montavimo galimybės – sujunkite 
net iki 8 modulių. Kompaktiška šaldymo mašina 
tilps į bet kokią Jūsų projekte numatytą erdvę 
(3 pav.).

2 montavimo galimybės
Dėl 2 standartinių veikimo režimų mašiną be vargo 
pritaikysite tiek komercinėse, tiek gamybinėse 
patalpose:
- Standartinis režimas > pastovi tiekiamo vandens 
temperatūra > visi kompresoriai veikia vienoda 
apkrova.
- Didelio energijos vartojimo efektyvumo režimas > 
išmanusis kompresoriaus funkcijų valdymas 
optimizuoja sistemos efektyvumą.

 

 

Dalinis šilumos atgavimas
„Samurai L“ įrenginyje galima sumontuoti 
papildomą šilumokaitį daliniam šilumos atgavimui, 
kuris atliks hidraulinio kontūro pašildymą (pvz., 
pašildymas karšto vandens ruošimui, patalpų 
šildymui).

Platūs darbiniai diapazonai

Įsiurbimo flanšas

Grįžtamojo srauto flanšas

Alyvos 
išleidimo aklė

Gnybtų blokas (elektros)

Alyvos 
indikatorius

1 pav.

NAUJIENA

(vykdoma)

Prekyboje nuo  2021 m. antrojo pusmečio
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„Samurai L Evolution“ 
vandens šaldymo mašina
Oru aušinama šaldymo mašina 
su dvigubu sraigtiniu kompresoriumi

Naujasis  „Hitachi“ dvigubų 
sraigtų moduliuojamas 
kompresorius
„Hitachi Samurai L“ serijos įrenginiuose 
montuojamas naujasis DVIGUBŲ sraigtų 
kompresorius, skirtas eksploatavimui su R134a 
šaltnešiu. Galia reguliuojama 25–100 % diapazone. 
Dėl modulinės konstrukcijos užtikrinama, kad 
įrenginiui niekuomet nepritrūks galios, o šaldomo 
vandens temperatūra bus palaikoma be jokių 
brangių priedų.
- Kompresoriuje sumontuotas priežiūros 
nereikalaujantis cikloninis alyvos separatorius.
- Dėl atnaujintos konstrukcijos patikros reikalingos 
tik po 40 000 eksploatavimo valandų (1 pav.).

Su „Samurai L“ įrenginiu galite įprastai padengti 
vėsinimo poreikius.  Su papildoma įranga tiekiamo 
vandens temperatūra vėsinimo režime gali siekti 
iki -10 °C, o šildymo režime – iki 55 °C (4 pav.).

Cikloninis 
alyvos separatorius
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Parinktys ir priedai (žr. 16–17 psl.)
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Pakopinis valdymas:
Temperatūros diapazonas  7ºC

Tradicinis pakopinis valdymas

Tsc=

1 galios padidėjimas

2 galios padidėjimas

Neutralus diapazonas
Pastovus  valdymas:
Temperatūros diapazonas 2ºC

Pastovus HITACHI galios valdymas

2 pav.

Classic En U En L En ZEn T

ºC

ºC

-10
-5

+5

+15

+30

0

-15 +46
Aplinkos temperatūra

„Saumure“ (bazinė parinktis 3)
„Saumure“ (bazinė parinktis 2)
„Saumure“ (bazinė parinktis 1)

Parinktis: aukšta 
vandens temperatūra

Standartinis

Vėsinimo režimas
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ºC

ºC

35

+50

+55

-10(WB)

-5(WB)

15.5(WB)
Aplinkos temperatūra

Standartinis

Šildymo režimas
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Vnt. RCM1E-60AH2 RCM1E-70AH2 RCM1E-80AH2 RCM1E-90AH2 RCM1E-120AH2 RCM1E-140AH2

Techniniai duomenys

Nominali vėsinimo galia kW 160 180 205 255 320 360

kW 51.00 57.30 64.90 70.30 101.90 114.60

EER (energijos efektyvumo koef.) - 3.14 3.14 3.16 3.20 3.14 3.14

SEER (sezoninis energijos efektyvumo koef.) - 4.11 4.13 4.12 4.12 4.18 4.19

Ƞs, c - 161.40 162.20 161.80 161.80 164.20 164.60

SEPR MT - 3.24 3.24 3.26 3.30 3.25 3.25

SEPR HT - 5.11 5.11 5.15 5.20 5.13 5.13

Garso slėgio lygis** dB(A) 83 84 85 86 86 87

Garso galios lygis dB(A) 96 97 98 99 99 100

Darbiniai lauko temp. diapazonai (vėsinimo režimas) °C -15~46

Tiekiamo vandens temp. (vėsinimo režimas) °C +5~15 (standartinis) / -10~5 (žemos temperatūros parinktis) / +15~30 (aukštos temperatūros parinktis)

Matmenys ir svoris

Matmenys (aukštis x plotis x ilgis) mm 2390 x 1955 x 2290 2390 x 1955 x 3230 2390 x 3970 x 2300

Grynasis (neto) svoris kg 1300 1340 1590 1680 2640 2720

Kompresorius

Kompresoriaus tipas - Dvigubas sraigtinis pusiau sandarus

Kompresorių skaičius - 1 2

Kontūrų skaičius - 1 2

Reguliavimo diapazonas % 25~100

Šaltnešis - R134A

Šaltnešio kiekis kg 29 36 47 47 58 72

Ventiliatoriai / Oro šilumokaitis

Oro šilumokaitis - Cu/Al plokštelinis šilumokaitis

Ventiliatorių skaičius (EC tipo) - 2 3 4

Galimas ventiliatorių statinis slėgis Pa Nepatvirtinta

Oro srautas m3/min. Nepatvirtinta

Bendra ventiliatorių galia kW Nepatvirtinta

Hidrauliniai duomenys

Oro šilumokaitis - Virintas plokštelinis šilumokaitis

Nominalus vandens srautas (vėsinimo režime) m3/val. Nepatvirtinta

Nominalus vandens srautas (šildymo režime) m3/val. Nepatvirtinta

Vandens srautas min. / nominalus / maks. m3/val. 17.2 / 27.5 / 39.3 19.4 / 31.0 / 44.2 22.0 / 35.3 / 50.4 24.2 / 38.7 / 55.3 34.4 / 55.0 / 78.6 38.7 / 61.9 / 88.5

Min. vandens tūris m3 0.77 0.76 0.98 0.95 1.54 1.52

Slėgio nuostoliai (vėsinimo režime) kPa Nepatvirtinta

Slėgio nuostoliai (šildymo režime) kPa Nepatvirtinta

Hidraulinių prijungimų skersmuo ir tipas col. 2,1/2” „Victaulic“

Hidraulinių prijungimų skaičius - 1x tiekiamas, 1x grįžtamas 2x tiekiamas, 2x grįžtamas

Elektros instaliacija

El. maitinimo įtampa V/Ph/Hz 400 / 3 / 50 + N

Maks. el. srovė paleidimo metu A 118 / 240 132 / 240 140 / 240 143 / 240 237 / 259 264 / 262
Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C WB. 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825. *Orientaciniai duomenys **Garso lygiai nurodyti 10 m atstumu, priešais įrenginį.

„Samurai L Evolution“ vandens šaldymo mašina (orientaciniai duomenys)
10

Nominali naudojamoji galia vėsinimo režime

3 pav.
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„Hitachi Samurai L“ serijos įrenginiuose 
montuojamas naujasis DVIGUBŲ sraigtų 
kompresorius, sukurtas eksploatuoti su R134a 
šaltnešiu. Galia reguliuojama 25–100 % diapazone. 
Dėl modulinės konstrukcijos užtikrinama, kad 
įrenginiui niekuomet nepritrūks galios, o šaldomo 
vandens temperatūra bus palaikoma be jokių 
brangių priedų.
- Kompresoriuje sumontuotas priežiūros 
nereikalaujantis cikloninis alyvos separatorius.
- Dėl atnaujintų įrenginio guolių techninė priežiūra 
reikalinga tik po 40 000 eksploatavimo valandų 
(1 pav.).

 

 

Tikslus temperatūros 
valdymas

Aukštas statinis slėgis
Su naujaisiais „Samurai L Evolution“ ventiliatoriais 
galimas statinis slėgis siekia iki 60 Pa. Todėl 
ventiliatorius galėsite pritaikyti bet kokiam 
projektui. Taip pat galima reversuoti oro srautą, 
norint išvalyti šilumokaitį.
Dėl naujųjų ventiliatorių sumažėjo bendras 
įrenginio aukštis.

Modulinė konstrukcija
Neprilygstamos montavimo galimybės – sujunkite 
net iki 8 modulių. Kompaktiška šaldymo mašina 
tilps į bet kokią Jūsų projekte numatytą erdvę 
(3 pav.).

2 montavimo galimybės
Dėl 2 standartinių veikimo režimų mašiną be vargo 
pritaikysite tiek komercinėse, tiek gamybinėse 
patalpose:
- Standartinis režimas > pastovi tiekiamo vandens 
temperatūra > visi kompresoriai veikia vienoda 
apkrova.
- Didelio efektyvumo režimas > išmanusis valdymas 
įjungia ir stabdo kompresorių, siekiant optimizuoti 
sistemos efektyvumą.

 

 

Dalinis šilumos atgavimas
„Samurai L“ įrenginyje galima sumontuoti 
papildomą šilumokaitį daliniam šilumos atgavimui, 
kuris atliks hidraulinio kontūro pašildymą (pvz., 
pašildymas karšto vandens ruošimui, patalpų 
šildymui).

Platūs darbiniai diapazonai
Su „Samurai L“ įrenginiu galite įprastai padengti 
vėsinimo poreikius. Su papildoma įranga tiekiamo 
vandens temperatūra vėsinimo režime gali siekti 
iki -10 °C, o šildymo režime – iki 55 °C. (4 pav.)

Įsiurbimo flanšas 

Grįžtamojo srauto flanšas

Alyvos išleidimo aklė 

Gnybtų blokas (elektros)
Cikloninis alyvos separatorius

Alyvos indikatorius

1 pav.

Vieno siurblio šaldymo mašinos

RCM1E-60AH2
RCM1E-70AH2

2.390

2.290

1.955

RCM1E-80AH2
RCM1E-90AH2

2.390

3.230

1.955

RCM1E-120AH2
RCM1E-140AH2

2.390

2.300

3.970

2 ventiliatoriai 3 ventiliatoriai 4 ventiliatoriai
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„Samurai L Evolution“ 
šilumos siurblys
Kondenseris
Dvigubų sraigtų moduliuojamas 
kompresorius

Naujasis „Hitachi“ dvigubų 
sraigtų moduliuojamas 
kompresorius

Pastovus kompresoriaus galios reguliavimas ir 
HITACHI unikalūs elektroniniai valdikliai užtikrina 
itin tikslų ruošiamo vandens temperatūros 
valdymą nepriklausomai nuo vėsinimo apkrovos. 
Šis valdymas naudingas tiek eksploatuojant įrenginį 
viešosios paskirties patalpose, tiek pramoninėse 
patalpose (2 pav.).
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Techniniai duomenys

Nominali galia vėsinimo režime kW 150 170 195 210 300 340

Nominali naudojamoji galia vėsinimo režime kW 50.8 57.6 65.7 69.8 101.7 115.3

EER (energijos efektyvumo koef.) - 2.95 2.97 3.01 2.95

SEER (sezoninis energijos efektyvumo koef.) - 3.88 3.92 3.96 3.94 3.93

SEPR MT - 3.24 3.26 3.30 3.25

SEPR HT - 5.11 5.15 5.20 5.13

kW 145 185 290

Nominali naudojamoji galia šildymo režime kW 51.2 64.9 102.5

kW 84 84 107.2 107.2 168 168

kW 74 74 95.4 95.4 148.1 148.1

Efektyvumo koef. (COP) - 2.83 2.85 2.83

SCOP LT - 3.22 3.25 3.22

Garso slėgio lygis** dB(A) 83 84 85 86 86 87

Garso galios lygis dB(A) 96 97 98 99 99 100

Darbiniai lauko temp. diapazonai - Vėsinimo režimas °C -15~46

Darbiniai lauko temp. diapazonai - Šildymo režimas °C -9,5~21 (sausas termometras, DB) / -10~15,5 (šlapias termometras, WB)

Tiekiamo vandens temp.  – Vėsinimo režimas °C 5~15 (standartinis) / -10~5 (žemos temperatūros parinktis) / 15~30 (aukštos temperatūros parinktis)

Tiekiamo vandens temp.  – Šildymo režimas °C 35~55

Matmenys ir svoris

Matmenys (aukštis x plotis x ilgis) mm 2390 x 1955 x 2290 2390 x 1955 x 3230 2390 x 3970 x 2300

Grynasis (neto) svoris kg 1400 1420 1680 1760 2820 2880

Kompresorius

Kompresoriaus tipas - Dvigubas sraigtinis pusiau sandarus

Kompresorių skaičius - 1 2

Kontūrų skaičius - 1 2

Reguliavimo diapazonas % 25~100

Šaltnešis - R134A

Šaltnešio kiekis kg 37 39 49 74 78

Ventiliatoriai / Oro šilumokaitis

Oro šilumokaitis - Cu/Al plokštelinis šilumokaitis

Nominalus vandens srautas (vėsinimo režime - 2 3 4

Oro srautas m3/min Nepatvirtinta

Bendra ventiliatorių galia kW Nepatvirtinta

Hidrauliniai duomenys

Oro šilumokaitis - Virintas plokštelinis šilumokaitis (vandens pusė) / Cu/Al su mentėmis (oro pusė)

Nominalus vandens srautas (vėsinimo režime) m3/val. Nepatvirtinta

Vandens srautas min. / nominalus / maks. m3/val. 16.1 / 25.8 / 36.9 18.3 / 29.2 / 41.8 21.0 / 33.5 / 47.9 22.6 / 36.1 / 51.6 32.3 / 51.6 / 73.7 36.6 / 58.5 / 83.5

Min. vandens tūris m3 0.72 0.94 0.89 1.44

Slėgio nuostoliai (vėsinimo režime) kPa Nepatvirtinta

Hidraulinių prijungimų skersmuo ir tipas col. 2,1/2” „Victaulic“

Hidraulinių prijungimų skaičius - 1x tiekiamas, 1x grįžtamas 2x tiekiami, 2x grįžtami

Elektros instaliacija

El. maitinimo įtampa V/Ph/Hz 400/3/50 + N

Maks. el. srovė paleidimo metu A 119/240 133/240 140/240 143/240 238/259 266/262
Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C WB. 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825. *Orientaciniai duomenys **Garso lygiai nurodyti 10 m atstumu, priešais įrenginį.

„Samurai L Evolution“ šilumos siurblys (orientaciniai duomenys)

Fig. 3
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Pakopinis valdymas:
Temperatūros diapazonas  7ºC

Tradicinis pakopinis 

Tsc=

1 galios padidėjimas

2 galios padidėjimas

Neutralus diapazonas
Pastovus valdymas: 
Temperatūros diapazonas e 2ºC

Pastovus HITACHI galios valdymas

2 pav. 

Klasikinis En U En L En ZEn T

ºC

ºC

-10
-5

+5

+15

+30

0

-15 +46
Aplinkos temperatūra

„Saumure“ (bazinė parinktis 3)
„Saumure“ (bazinė parinktis 1)
„Saumure“ (bazinė parinktis 1)

Parinktis: aukšta vandens 
temperatūra

Standartinis

Vėsinimo režimas
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-10(WB)
-5(WB)

15.5(WB)
Aplinkos temperatūra

Standartinis

Šildymo režimas
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Parinktys ir priedai (žr. 16–17 psl.)
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Nominali galia šildymo režime

Nominali galia šildant prie -5 °C 
(tiekiamo vand. temp. 55 °C)
Nominali galia šildant prie -10 °C 
(tiekiamo vand. temp. 50 °C)

3 pav. 

4 pav. 
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Vieno siurblio šaldymo mašinos 

RCME-40WH1  RCME-50WH1
RCME-60WH1  RCME-70WH1

1.681

1.271

806

Itin kompaktiškas

Naujasis  „Hitachi“ dvigubų 
sraigtų moduliuojamas 
kompresorius

 

Tikslus temperatūros 
valdymas
HITACHI unikalūs elektroniniai valdikliai užtikrina
itin tikslų tiekiamos temperatūros ties valdymą, 
nepriklausomai nuo vėsinimo apkrovos. Toks 
valdymas naudingas tiek komercinėse, tiek 
pramoninėse patalpose (2 pav.).

Modulinė konstrukcija
Neprilygstamos montavimo galimybės – sujunkite 
net iki 8 modulių. Kompaktiška šaldymo mašina 
tilps į bet kokią Jūsų projekte numatytą erdvę.

2 montavimo galimybės
Standartiškai galimi 2 veikimo režimai, tad 
įrenginys idealiai pritaikomas tiek komercinėse, 
tiek pramoninėse patalpose: 
- Standartinis režimas > pastovi tiekiamo vandens 
temperatūra > visi kompresoriai veikia vienodos 
apkrovos sąlygomis.
- Didelio energijos efektyvumo režimas > išmanus 
kompresorių įjungimo / stabdymo valdymas, 
siekiant optimizuoti sistemos energijos vartojimo 
efektyvumą. 

 

Šaldymo mašina su 
šildymo funkcija
„Samurai L“ vandeniu aušinama šaldymo mašina 
gali veikti reversiniu režimu (3 pav.).

1 pav. 3 pav.
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Tiekiamo vandens temperatūra

„Saumure“ (bazinė parinktis 3) 

„Saumure“ (bazinė parinktis 2) 

„Saumure“ (bazinė parinktis 1) 
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Tiekiamo vandens temperatūra

Šilumos siurblio veikimas (parinktis)

Standartinis
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Pakopinis valdymas:
Temperatūros diapazonas 7ºC

Tradicinis pakopinis valdymas 

Tsc=

1 galios padidėjimas

2 galios padidėjimas

Neutralus diapazonas
Pastovus valdymas:
Temperatūros diapazonas 2ºC

Pastovus HITACHI galios valdymas

2 pav.

–
 

Vandeniu aušinama šaldymo 
mašina su dvigubų sraigtų 
moduliuojamu kompresoriumi

Įsiurbimo flanšas

Grįžtamojo srauto flanšas

Alyvos 
išleidimo aklė

Gnybtų blokas (elektros)

Alyvos 
indikatorius

„Samurai L“ vandens šaldymo 
mašina
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Vos 1 m2 dydžio įrenginys užtikrina 250 kW 
vėsinimo galią, taigi „Samurai L“ vandens 
šaldymo mašinos yra pačios kompaktiškiausios
rinkoje.

Hitachi Samurai L“ serijos įrenginiuose 
montuojamas naujasis DVIGUBŲ sraigtų 
kompresorius, sukurtas naudojimui su R134a ir 
R513A šaltnešiais. Galia reguliuojama 25–100 % 
diapazone. Dėl modulinės konstrukcijos 
užtikrinama, kad įrenginiui niekuomet nepritrūks 
galios, o šaldomo vandens temperatūra bus 
palaikoma be jokių brangių priedų.
- Kompresoriuje sumontuotas priežiūros 
nereikalaujantis cikloninis alyvos separatorius.
- Dėl atnaujintos konstrukcijos patikros reikalingos 
tik po 40 000 eksploatavimo valandų. (1 pav.)

Cikloninis alyvos 
separatorius Parinktis: aukšta vandens 

temperatūra

Išplėstas 
diapazonas
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„Samurai L“ vandens šaldymo mašina
R134A FLUID R513A COOLANT(orientaciniai duomenys)

Vnt. RCME-40WH1 RCME-50WH1 RCME-60WH1 RCME-70WH1 RCME-40WH1 RCME-50WH1 RCME-60WH1 RCME-70WH1

Techniniai duomenys 

Nominali galia (vėsinimas) kW 140 180 220 250 140 180 220 250

Nominali naudojamoji galia (vėsinimas) kW 28 37 45 51 28 37 45 51

EER (energijos efektyvumo koef.) - 4.84 4.80 4.71 4.72 4.84 4.80 4.71 4.72

SEER (sezoninis energijos efektyvumo koef.) - 5.14 5.46 5.51 5.52 5.14 5.46 5.51 5.52

Ƞs, c - 197.60 210.40 212.40 212.80 197.60 210.40 212.40 212.80

SEPR MT - 4.88 4.85 4.89 4.90 4.88 4.85 4.89 4.90

SEPR HT - 7.58 7.51 7.57 7.59 7.58 7.51 7.57 7.59

Nominali galia šildymo režime (parinktis) kW 160 205 252 287 160 205 252 287

Nominali naudojamoji galia vėsinimo režime (parinktis) kW 33.40 43.30 54.10 61.20 33.40 43.30 54.10 61.20

COP (parinktis) - 4.79 4.76 4.67 4.69 4.79 4.76 4.67 4.69

SCOP LT (parinktis) - 5.90 5.86 5.75 5.78 5.90 5.86 5.75 5.78

SCOP MT (parinktis) - 4.42 4.39 4.32 4.33 4.42 4.39 4.32 4.33

Garso slėgio lygis* dB(A) 60 61 62 63 60 61 62 63

Garso galios lygis dB(A) 88 89 90 91 88 89 90 91

°C 5~15 standartinis / -10~5 (žemos temperatūros parinktis) / 
22~50 (aukštos temperatūros parinktis)

5~15 standartinis / -10~5 (žemos temperatūros parinktis) / 
22~50 (aukštos temperatūros parinktis)

Tiekiamo vandens temp.  – Vėsinimo režimas (kondenseris) °C 22~50 22~50

Tiekiamo vandens temp.  – Šildymo režimas (kondenseris) °C 35~60 (šilumos siurblio parinktis) 35~60 (šilumos siurblio parinktis) 

Matmenys ir svoris

Matmenys (aukštis x plotis x ilgis) mm 1681 x 806 x 1271 1681 x 806 x 1271

Grynasis (neto) svoris kg 860 950 1040 1075 860 950 1040 1075

Kompresorius

Kompresoriaus tipas - Dvigubų sraigtų pusiau sandarus Dvigubų sraigtų pusiau sandarus

Kompresorių skaičius - 1 1

Kontūrų skaičius - 1 1

Reguliavimo diapazonas % 25~100 25~100

Šaltnešis - R134A R513A

Šaltnešio kiekis kg 19 20 24 29 19 20 24 29

Hidrauliniai duomenys

Šilumokaičio tipas (kondenseris) - Lituotas plokštelinis šilumokaitis Lituotas plokštelinis šilumokaitis

Šilumokaičio tipas (garintuvas) - Lituotas plokštelinis šilumokaitis Lituotas plokštelinis šilumokaitis

Nominalus vandens srautas (garintuvas / kondenseris) m3/val. 24.1 / 28.9 31 / 37.2 37.8 / 45.6 43 / 51.8 24.1 / 28.9 31 / 37.2 37.8 / 45.6 43 / 51.8

Min. vandens srautas (garintuvas) m3/val. 15.1 19.4 23.7 26.9 15.1 19.4 23.7 26.9

Maks. srautas (garintuvas / kondenseris) m3/val. 52.3 / 62.8 67.3 / 80.9 82.3 / 83.8 83.8 / 83.8 52.3 / 62.8 67.3 / 80.9 82.3 / 83.8 83.8 / 83.8

Min. vandens tūris m3 0.51 0.65 0.8 0.9 0.51 0.65 0.8 0.9

Slėgio nuostoliai (garintuvas / kondenseris) kPa 20 / 21.3 21.5 / 23.8 19.7 / 26.4 25 / 27.8 20 / 21.3 21.5 / 23.8 19.7 / 26.4 25 / 27.8

Hidraulinio prijungimo skersmuo ir tipas - 2,1/2” „Victaulic“ 2,1/2” „Victaulic“

Hidraulinių prijungimų skaičius - 1x tiekiamas 1x grįžtamas šilumokaičiui 1x tiekiamas 1x grįžtamas šilumokaičiui

Elektros instaliacija

El. maitinimo įtampa V/Ph/
Hz 400 / 3 / 50 + N 400 / 3 / 50 + N

Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C WB. 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825. **Garso lygiai nurodyti 10 m atstumu, priešais įrenginį.

Parinktys ir priedai (žr. 16–17 psl.)
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Tiekiamo vandens temp.  – Vėsinimo režimas (garintuvas)
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Vieno siurblio šaldymo mašinos

RCME-40CLH1
RCME-50CLH1
RCME-60CLH1

1.681

1.271

806

Itin kompaktiškas
Itin kompaktiškas 1 m2 įrenginys generuoja 
250 kW vėsinimo galią, taigi „Samurai L“ vandens
šaldymo mašinos yra pačios kompaktiškiausios
rinkoje.

 

Tikslus temperatūros 
valdymas
Pastovus kompresoriaus galios reguliavimas ir 
HITACHI unikalūs elektroniniai valdikliai užtikrina 
itin tikslų ruošiamo vandens temperatūros valdymą 
nepriklausomai nuo vėsinimo apkrovos. Šis 
valdymas naudingas eksploatuojant įrenginį tiek 
komercinėse, tiek pramoninėse patalpose. (2 pav.)

 

2 montavimo galimybės
Standartiškai galimi 2 veikimo režimai, tad 
įrenginys idealiai pritaikomas tiek komercinėse, 
tiek pramoninėse patalpose:
- Standartinis režimas > pastovi tiekiamo vandens
temperatūra > visi kompresoriai veikia

Lanksčios montavimo 
galimybės

Modulinė konstrukcija
Neprilygstamos montavimo galimybės – sujunkite 
net iki 8 modulių. Kompaktiška šaldymo mašina 
tilps į bet kokią Jūsų projekte numatytą erdvę.

Įsiurbimo flanšas 

Grįžtamojo srauto flanšas

Alyvos 
išleidimo aklė

Gnybtų blokas (elektros

Alyvos 
indikatorius

1 pav.
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Pakopinis valdymas:
Temperatūros diapazonas  7ºC

Tradicinis pakopinis valdymas 

Tsc=

1 galios padidėjimas 

1 galios padidėjimas 

Neutralus diapazonas
Pastovus valdymas:
Temperatūros diapazonas 2ºC

Pastovus HITACHI galios valdymas

2 pav. 
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+15
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-30 +60
Kondensavimosi temperatūra 

„Saumure“ (bazinė parinktis 3)

„Saumure“ (bazinė parinktis 2)

„Saumure“ (bazinė parinktis 1)

Parinktis: aukšta vandens 
temperatūra

Standartinis

–15

Dvigubų sraigtų moduliuojamas 
kompresorius be kondenserio

2 pav. 

Lanksčios montavimo galimybės „Samurai L“ 
modeliai be kondenserių yra lankstūs montavimo 
atžvilgiu: įrenginys itin kompaktiškas, o kondenserį 
galima montuoti už 30 m. 
Platus veikimo diapazonas užtikrina lankstumą
renkantis kondenserio dydį. (3 pav.)

Naujasis  „Hitachi“ dvigubų 
sraigtų moduliuojamas 
kompresorius
„Hitachi Samurai L“ serijos įrenginiuose 
montuojamas naujasis DVIGUBŲ sraigtų 
kompresorius, sukurtas naudojimui su R134a 
šaltnešiu. Galia reguliuojama 25–100 % diapazone. 
Dėl modulinės konstrukcijos užtikrinama, kad 
įrenginiui niekuomet nepritrūks galios, o šaldomo 
vandens temperatūra bus palaikoma be jokių 
brangių priedų.
- Kompresoriuje sumontuotas priežiūros 
nereikalaujantis cikloninis alyvos separatorius.
- Dėl atnaujintų įrenginio guolių techninė priežiūra 
reikalinga tik po 40 000 eksploatavimo valandų 
(1 pav.).

Cikloninis alyvos 
separatorius
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Parinktys ir priedai (žr. 16–17 psl.)

Vnt. RCME-40CLH1 RCME-50CLH1 RCME-60CLH1

Techniniai duomenys
Nominali galia (vėsinimas) kW 135 175 215
Rated power input Cooling kW 32 42 52
EER (energijos efektyvumo koef.) - 4.22 4.19 4.10
Garso slėgio lygis* dB(A) 60 61 62
Garso galios lygis dB(A) 88 89 90

°C 5~15 standartinis / -5~5 (žemos temperatūros parinktis) / -15~25 (aukštos temperatūros parinktis)
°C 30~60

Dimensions and weight
Matmenys (aukštis x plotis x ilgis) mm 1681 x 806 x 1271
Grynasis (neto) svoris kg 765 835 900
Kompresorius
Kompresoriaus tipas - Sraigtinis pusiau sandarus
Kompresorių skaičius - 1
Kontūrų skaičius - 1
Reguliavimo diapazonas % 25~100
Šaltnešis - R134A
Oro šilumokaitis
Šilumokaičio tipas - Nuotolinis (įrengiamas vietoje)
Hidrauliniai duomenys
Šilumokaičio tipas - Lituotas plokštelinis šilumokaitis
Nominalus vandens srautas m3/val. 23.2 30.1 37.0
Min. vandens srautas m3/val. 14.5 18.8 23.1
Maks. srautas m3/val. 50.5 65.4 80.4
Min. vandens tūris m3 0.49 0.63 0.78
Slėgio nuostoliai kPa 18.7 20.4 18.9
Hidraulinių prijungimų skersmuo ir tipas inches 2,1/2” „Victaulic“

Hidraulinių prijungimų skaičius - 1x tiekiamas, 1x grįžtamas
Elektros instaliacija
El. maitinimo įtampa V/Ph/Hz 400/3/50 + N

Pastaba: nurodyti galios ir našumo duomenys sistemoje be siurblio. Nominalios vėsinimo sąlygos: vandens ciklas: 7/12 °C – lauko temperatūra: 35 °C . Nominalios šildymo sąlygos: vandens ciklas: 40/45 °C – lauko temperatūra: 6 °C WB. 
Sezoninis efektyvumas pagal Europos standartą EN-14825. **Garso lygiai nurodyti 10 m atstumu, priešais įrenginį.

„Samurai L“ vandens šaldymo mašina 16

Tiekiamo vandens temp.  – Vėsinimo režimas (garintuvas)
Tiekiamo vandens temp. – Vėsinimo režimas (kondenseris)
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Samurai L parinktys RCM1E-
(60-90)AH2

RCM1E-
(120-140)AH2

RHM1E-
(60-90)AH2

RHM1E-
(120-140)AH2 RCME-WH1 RCME-CLH1

Įrenginio 
parinktys

Medinis pagrindas Standartinis Standartinis

Medinė atrama

Dėžė

Apatiniai apsauginiai skydai ant elektros spintos

Įrenginio apatiniai apdailos skydai – ST

Įrenginio apatiniai apdailos skydai – LN  (80-90AN) (80-90AN)

Apsauginis akumuliatoriaus tinklelis

Akumuliatoriaus apsauga nuo korozijos

Maitinimo kabelio kanalas

W kanalai maitinimo kabeliams 

WO kanalai maitinimo kabeliams

Žemas triukšmo lygis: -3 dB(A)

Labai žemas triukšmo lygis: -5 dB(A) 

Itin žemas triukšmo lygis: -8 dB(A) 

Gamykloje atliekami veikimo bandymai

Dvigubas apsauginis vožtuvas

Įleidimo apsauginis vožtuvas

Atbulinis vožtuvas Standartinis

Įsiurbimo vožtuvas

Dalinis šilumos atgavimas

Hydraulic 
options

Vandens šildytuvas vandens šaldymo mašinoje 

Aukšta tiekiamo vandens temperatūra

Bendras vandens kolektorius

Nerūdijančio plieno vandens vamzdis 

Vandens slėgis

Standartinis siurblio komplektas – aukštas slėgis 
(pastovus ar kintamas greitis)

Dviejų siurblių komplektas – standartinis slėgis 
(pastovus ar kintamas greitis)
 
Dviejų siurblių komplektas – aukštas slėgis 
(pastovus ar kintamas greitis)

„Saumure“ tiekiamo vandens temp. veikiant žemoje 
temperatūroje (žemas 1): 5 iki 0 °C

 

„Saumure“ tiekiamo vandens temp. veikiant žemoje 
temperatūroje (žemas 2): 0 iki -5 °C

 

„Saumure“ tiekiamo vandens temp. veikiant žemoje 
temperatūroje (žemas 3): -5 iki -10 °C

 

Aukštas vandens slėgis PN16 16 barų

Magnetinis grandinės pertraukiklis

Energijos skaitiklis

LCD valdiklis su kalbos pasirinkimu

Šilumos siurblio valdymas

17 Parinktys ir priedai

Vėsinimo 
kontūro    
parinktys

Slėgio perkryčio srauto reguliatorius

Vieno siurblio komplektas – standartinis slėgis 
(pastovus ar kintamas greitis)

Valdymo   
parinktys
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Samurai L priedai
Pavadinimas Kodas

Srauto jungiklis CHL-WFS-01

2,1/2” vandens filtras CHL-WST-01

5” RC/HM1E-AH2 ir RCME-CLH1 vandens filtras CHL-WST-04

6” RCME-WH1 ir RCME-CLH1 vandens filtras CHL-WST-05 

Vandens prijungimo flanšas 2,1/2” (PN16) CHL-FLA-01

Bendra vandens žarna RCME-WH1 ir RCME-CLH1 CHL-CWP-05 / CHL-CWP-06

Bendra vandens žarna RC/HM1E-AH2 CHL-CWP-07 / CHL-CWP-08

Antivibracinis guminis kilimėlis CHL-AVR-02

Antivibracinė mova RCME-WH1 CHL-AVS-04

Antivibracinė mova RCME-WH1 CHL-AVS-05

Antivibracinė mova RC/HM1E-AH2 CHL-AVS-06 (60-70AH2) / CHL-AVS-07 (80-90AH2) / CHL-AVS-08 (120-140AH2)

Modbus sąsaja CHL-MSB-02

BACnet sąsaja CHL-BAC-01

Energijos skaitiklis (200 A) CHL-PMM-04

Energijos skaitiklis (400 A) CHL-PMM-05

Energijos skaitiklis (1000 A) CHL-PMM-06

BACnet sąsaja
CHL-BAC-01

Energijos skaitiklis
CLH-PMM (04-05-06)

„Samurai“ galios 
parinkimo programa

Hi-Toolkit 
pramonei

MODBUS sąsaja
CHL-MBS-02

18


