
–

Vėsinimas ir šildymas



–
Sukuria išties malonias 
gyvenamąsias erdves.

Norime padėti jums atrasti oro kondicionierių, kuris geriausiai 
atitiktų jūsų gyvenimo būdą. Bendradarbiaudami su 
„Temperzone“, deriname naujoviškus pasaulinius gaminius su 
vietinėmis žiniomis ir aptarnavimu, kad jūsų poreikius 
patenkintume greičiau, išmaniau ir atsakingiau kaip niekada 
anksčiau.

4 KRYPČIŲ 
ORO SRAUTAS

PLATUS VEIKIMO APLINKOS 
TEMPERATŪROS DIAPAZONAS 
RCI / RAS: nuo –20 °C iki 46 °C
RAI / RAS: nuo –15 °C iki 46 °C

5 METŲ 
GARANTIJA

ŠVIEŽIO ORO 
ĮSIURBIMO 

ANGA*

* Šviežio oro įsiurbimo anga tik RCI.

** Tik RAI-E50 ir E60 kompaktiniuose kasetiniuose oro kondicionieriuose.

BELAIDŽIO 
RYŠIO 

PROGRAMĖLĖ**
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–
Pasiekiami puikūs 
rezultatai mažose 
patalpose
Jei jūsų komercinių patalpų dydis yra ribotas, galime 
pasiūlyti patalpų mikroklimato valdymo sprendimą, 
suteikiantį galimybę pritaikyti prietaisą individualiam 
naudojimui.

Mūsų kasetiniuose oro kondicionieriuose naudojama nuolatinės srovės technologija, įdiegta keitiklio 
valdymo funkcija, be to, jie gali pasiekti dar didesnį veikimo efektyvumą.
Oro kondicionieriai pasižymi nuo 5 kW iki 13 kW vėsinimo galia ir užtikrina tokį komfortą, patogumą bei 
patikimumą, kokio ir tikitės iš „Hitachi“.
Keturių krypčių kasetinis oro kondicionierius yra ekonomiškas ir veiksmingas būdas vėsinti patalpas, 
kuriose susirenka daug žmonių arba vyksta intensyvus judėjimas, pavyzdžiui, parduotuvėse, 
koridoriuose ir restoranuose.

LANKSTUS 
DIZAINAS 

INDIVIDUALUS 
ŽALIUZIŲ 

VALDYMAS
RCI modeliuose galima 
valdyti kiekvieną žaliuzę 

atskirai

LENGVA 
TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA 

4-IŲ KRYPČIŲ 
KASETĖ

AUTOMATINIS 
PAKARTOTINIS 

PALEIDIMAS

VALDIKLIAI
Stilingi vietinio valdymo 
valdikliai. Automatinio 
pakartotinio paleidimo 

funkcija. Ryšis su 
centriniais VRF valdikliais.

GARANTIJA 
SUTEIKIAMA 

KOMERCINĖMS IR 
GYVENAMOSIOMS 

PATALPOMS
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–
„Hitachi“ kasetinių oro 
kondicionierių lankstumas
Platus „Hitachi“ kasetinių oro kondicionierių asortimentas 
leidžia pasirinkti tinkamą prietaisą įvairioms reikmėms.

KOMPAKTIŠKAS 4-IŲ KRYPČIŲ 
KASETINIS ORO KONDICIONERIUS 
(RAI) R32 
5,0–6,0 kW

Šių kasetinių oro kondicionierių aukštis siekia tik 285 
mm. Tai vieni mažiausių oro kondicionierių rinkoje ir 
gali būti įmontuoti į vieną lubų plokštę. 570 x 570 mm 
kasetinis oro kondicionierius.

Standartinis sieninis valdiklis:
SPX-WKT3 valdiklis

4-IŲ KRYPČIŲ KASETINIS
ORO KONDICIONIERIUS
(RCI-FSN3) R410

7,1–13,0 kW

Bendrieji matmenys – 840 x 840 mm, aukštis – 298 mm.

Standartinis sieninis valdiklis:
PC-ARFG valdiklis

4-IŲ KRYPČIŲ KASETINIS
ORO KONDICIONIERIUS
(RCI-FSRP) R410

7,1–13,0 kW 

Bendrieji matmenys – 840 x 840 mm, aukštis – 298 mm.

Standartinis sieninis valdiklis:
PC-ARFG valdiklis



Apie „iF Design“ apdovanojimus
„iF Design“ apdovanojimai jau 67 metus žinomi kaip vieni 
prestižiškiausių tarptautinių dizaino apdovanojimų, o „iF“ 
logotipas plačiai pripažįstamas kaip puikaus dizaino 
simbolis. Apdovanojimai skirstomi į septynias kategorijas: 
gaminio, pakuotės, komunikacijos,paslaugų dizaino, 
architektūros, interjero ir profesionalių koncepcijų.

2020 m. „iF Design“ 
apdovanojimas

–
Išbandykite virtualų montavimą

Nuskaitykite QR kodą mobiliojo įrenginio 
fotoaparatu ir pamatykite, kaip „Silent-Iconic“ 
atrodys jūsų patalpoje.

Operacinė sistema: „iOS“ 12.1 arba naujesnės versijos.

–
„Silent Iconic“
Su erdve derantis dizaino skydelis, 
atitinkantis architektūros projektuotojų 
poreikius

Nuleidžiamos grotelės

Juodas

Baltas 
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PC-ARFG
Taikomas vidinių blokų 
modeliams RCI-3.0, 4.0, 5.0 ir 6.0

- Spalvotas ekranas
- Visos paros grafikas
- Ekonomiškas režimas
- Rodo patalpos 

temperatūrą
- Miego režimo laikmatis
- Rodo energijos sąnaudas
- Foninio apšvietimo 

ekranas

SPX-WKT3
Taikomas vidinių blokų 
modeliams RAI-E50 ir E60

- Visos paros grafikas
- Ekonomiškas režimas
- Rodo patalpos temperatūrą
- Miego režimo laikmatis
- Rodo energijos sąnaudas
- Foninio apšvietimo ekranas

– 
SIENINIAI VALDIKLIAI

–
Stilingas 
sieninis 
valdiklis

– 
NAUJOS KARTOS VALDIKLIS
„Advanced Colour“ laidinis valdiklis turi 4,3 colių ekraną, 
kuriame naudojama modernių spalvų paletė ir naudotojui 
suprantamos piktogramos, todėl sąsaja atrodo naujoviškai.

Šiame valdiklyje įdiegtos visos naujausios „Hitachi“ oro 
kondicionierių funkcijos.

Pradedant nuo 0,5 ºC tikslumu nustatytos temperatūros, 
baigiant pažangios „GentleCool“ funkcijos, apsaugančios nuo 
šalto skersvėjo, nuostatomis, kiekvienas gali sukurti malonią 
atmosferą vienu prisilietimu.

– 
APDOVANOJIMUS PELNĘS DIZAINAS
Elegantiškas ir modernus dizainas neliko 
nepastebėtas. Jis buvo apdovanotas trimis 
apdovanojimais: „Red Dot“ apdovanojimu, „iF Design“ 
apdovanojimu ir 2020 m. Europos gaminių dizaino 
apdovanojimu temperatūros valdymo sistemų 
kategorijoje.

Išlenktas priekinis skydelis papildomai suteikia 
elegancijos ir leidžia naudotojams lengvai pasiekti 
mygtukus.

– 
STILINGI NUOTOLINIAI VALDIKLIAI
Visiškai programuojamas 7 dienų laikmatis suteikia 
galimybę automatiškai įjungti ir išjungti visus blokus ir 
taip sutaupyti energijos, kai patalpose nėra žmonių.

Pagrindinis nuotolinio valdiklio jungiklio korpusas yra 
šiek tiek išlenktas, o mygtukai išdėstyti taip, kad juos 
būtų lengva spaudinėti. Kiekvienam veikimo režimui 
galite pasirinkti skirtingą ekrano spalvą.



Dera su „Android“ įrenginiais nuo 4.3 versijos ir „IOS“ 8.0 bei naujesnėmis versijomis.

7

VALDYKITE IŠ BET KURIOS VIETOS
Dar niekada nebuvo taip paprasta pasirūpinti, kad, jums grįžus, 
namuose būtų ideali temperatūra. „Hitachi“ programėlė „airCloud 
Home“ leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti sistemą iš vienos 

išmaniojo telefono programėlės.

VALDYKITE BALSU
„airCloud Home“ visiškai dera su „Amazon Alexa“ ir „Google 
Assistant“, todėl oro kondicionierių galite valdyti laisvomis rankomis.

„SMART FENCE“
Prijunkite oro kondicionieriaus sistemą prie savo buvimo vietos ir 
automatiškai sustabdykite ar paleiskite kondicionierių, išvykdami iš 
namų ar grįždami.

„AIRCLOUD“ FUNKCIJOS
• Įjungimas ir išjungimas
• Visų blokų išjungimas
• Veikimo režimo pasirinkimas
• Temperatūros reguliavimas
• Išmanusis garsiakalbis („Google Assistant“ ir 

„Amazon Alexa“)
• „Smart Fence“
• Savaitės grafikas
• Įjungimo ir išjungimo laikmatis
• Reguliuojamos žaliuzės
• Ventiliatoriaus greitis
• Nemokami programinės aparatinės įrangos 

atnaujinimai su naujausiomis funkcijomis
• Neriboto kiekio blokų iš vienos programėlės valdymas
• Paskyros valdymas

- Gali naudotis iki 20 naudotojų
- Galimybė nustatyti naudotojų teises

• Klientų aptarnavimas
• Personalizavimas: galimybė suteikti vidiniam blokui 

pavadinimą
• Išmanieji pranešimai

Išmanesnis oro kondicionieriaus valdymo būdas. Visur, visada.

Atsisiųskite jau šiandien

www.aircloudhome.com

–
„airCloud Home“
Priedas, derantis su RAI-E50 ir E60 kompaktiniais kasetiniais oro kondicionieriais.

–
Stylish Wall 
Controller

Ka
se

tin
ia

i o
ro

 k
on

di
ci

on
ie

ria
i



–
Galingi ir 
lankstūs

75mm*Švelnaus srauto žaliuzės

Antibakterinis 
žemos įtampos 

kondensato 
drenažo 

siurbliukas

LENGVAI ATIDAROMAS 
SKYDELIS
Prietaisas turi lengvai atidaromą 
skydelį, kad filtrą būtų galima
išimti ir išvalyti.

Toli siekiantis oro srautas – didesniuose RCI modeliuose jis 
jaučiamas iki 5,0 m atstumu.

NAUJA ANTIBAKTERINĖ MEDŽIAGA*
Vidinis žemos įtampos drenažo siurbliukas pašalina susikaupusį 
kondensatą iš kondensato surinkimo indo net ir prietaisui 
veikiant. Plūdiniu jungikliu stebimas vandens lygis ir prireikus 
automatiškai įjungiamas siurbliukas. Antibakterinė sidabro jonų 
medžiaga stabdo nešvarumų kaupimąsi, o didesnis drenažo 
skersmuo padeda efektyviau nutekėti vandeniui.

* Taikoma tik RCI modeliams.

ŠVELNAUS SRAUTO ŽALIUZĖS
Naujos struktūros švelnaus srauto žaliuzės sukurtos taip, kad 
sumažintų diskomfortą, kylantį dėl temperatūros svyravimų ir 
šalto skersvėjo. Kiekvienai žaliuzei galima parinkti atskirą 
valdymo nuostatą.

JUDESIO JUTIKLIS*
Judesio jutiklis yra neatsiejama papildomos 
energijos taupymo technologijos dalis, skirta 
nustatyti žmonių aktyvumo lygį tam tikroje erdvėje. 
Jis palaiko malonią patalpos aplinką, automatiškai 
reguliuodamas oro srauto kiekį, kryptį ir 
temperatūrą pagal aktyvumo lygį. Dar daugiau 
galima sutaupyti, naudojant individualaus veikimo 
funkciją. Be to, oro kondicionierius gali automatiškai 
sustoti, jei patalpoje nėra žmonių ilgiau nei 30 
minučių.

* Papildomas pultas. Taikomas tik RCI modeliams.

* RCI modelių – 75 mm.



VALDYMAS PAGAL POREIKĮ*
Galima iš anksto pasirinkti galios lygius (procentais nuo 
didžiausio lygio). Veikimo metu gavusi išorinę komandą, 
sistema automatiškai nustatys naudojamos galios kiekį ir 
apribos sąnaudas iki iš anksto nustatyto lygio didžiausios 
galios naudojimo laikotarpiais.

* RCI / RAS modeliuose.

BANGŲ REŽIMAS
Išorine komanda įjungus šią funkciją, sistema kas 10–20 
minučių, kol komanda atšaukiama, keičia nuostatą iš 
visos galios į iš anksto pasirinktą mažesnę galią ir 
atvirkščiai. Pasirinkus bangų režimą, vidutiniškai 
sunaudojama mažiau energijos ir sutaupoma pinigų.

ŠVIEŽIAS ORAS*
Mūsų oro kondicionieriai sukurti taip, kad galėtų priimti 
lauko orą ir sumaišyti jį su kondicionuojamu oru, kad 
visada dalis šviežio oro būtų tiekiama į kondicionuojamą 
patalpą.

* Taikoma tik RCI modeliams.

Bangų režimas

Valdymas pagal poreikį (DRED)

Ir taip itin veiksminguose „Hitachi Premium Inverter“ 
serijos modeliuose siūlomi du papildomi būdai, kaip 
sukonfigūruoti sistemas, kad būtų sutaupoma dar 
daugiau energijos.

–
Valdymo pagal poreikį technologija 
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NUOLATINĖS SROVĖS KEITIKLIO 
TECHNOLOGIJA 
Nuolatinės srovės kompresorius pasižymi didesniu 
veiksmingumu ilgesnio veikimo metu. Be to, jis turi 
padalytą rotorių su paskirstytais elektriniais poliais, 
todėl slopinamas elektromagnetinis triukšmas. Taip 
pat pagerintos veiksmingumo charakteristikos veikiant 
mažu greičiu, todėl gerokai sumažėja metinės 
eksploatavimo išlaidos.

TIKSLUS KEITIKLIO VALDYMAS
Kompresoriaus nuolatinės srovės variklio veikimo greitį 
galima reguliuoti pamažu didinant ar mažinant kas 1 
Hz, nepriklausomai nuo sistemos galios kintamumo.

PLOKŠTĖS BE IŠPJOVŲ ŠILDYMO 
VEIKSMINGUMAS 
Dėl revoliucinės šilumos mainų konstrukcijos, turinčios 
plokštės be išpjovų paviršių, geriau pašalinamas 
vanduo, todėl susidaro mažiau šerkšno ir geriau 
šildoma aplinka, esant žemai šildymo temperatūrai.

MONTAVIMAS IR LANKSTUMAS
IVX keičia požiūrį į dvigubo, trigubo ir keturgubo 
padalijimo konfigūracijas, tai yra puikus pasirinkimas 
prietaisams, kurių blokus reikia valdyti atskirai. Dėl 
lengvos ir kompaktiškos išorinio bloko konstrukcijos 
dar labiau palengvėja montavimas ir padidėja jo 
lankstumas.

TYLUS VEIKIMAS – ITIN DIDELIO 
SRAUTO VENTILIATORIUS
Patobulinus menčių konstrukciją ir optimizavus 
įsiurbiamo ir išpučiamo oro paskirstymo kampus, jo 
veiksmingumas padidėjo 9 %, o veikimo triukšmo lygis
išliko žemas.

Optimizuotas išpučiamo 
oro paskirstymo kampas

Optimizuotas įsiurbiamo 
oro paskirstymo kampas

Geresnis kampas

30

25

20

15

10

5

0 10 20 30 40 50 60 70

*

*

Laikas (min.)

Plokštė su 
išpjovomis * Atitirpinimas

Plokštė su išpjovomis: maždaug 43 min.

Plokštė be išpjovų: maždaug 58 min

Prailginta maždaug 15 min.

Plokštė be 
išpjovų 

Plokštės be išpjovų šildymo veiksmingumas

Taikoma tik RAS 3.0–6.0 modeliams.



–
Technologinė 
pažanga

KOMPAKTIŠKAS IR LENGVAS

Dėl veiksmingo dizaino ir mažesnių 
matmenų, palyginus su ankstesniais 
modeliais, sumažėjo prietaiso 
užimamas plotas. Tai palengvina 
montavimą ir pagerina prieigą prie 
prietaiso atliekant techninę priežiūrą.

– 
IŠORINIAI BLOKAI

RAS 3.0 - 7,1kWRAC E50 - 5kW 
RAC E60 - 6kW

RAS 4.0 - 10kW  
RAS 5.0 - 12,5kW 
RAS 6.0 - 13,0kW  

950

370

1 140

792

300

600

850

298

750
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–
„H-Link“

Centrinė stotelė EZ
PSC-A65GT

Mini CS

BMS

Bacnet

* Šiame pavyzdyje parodyti keli vidiniai / išoriniai blokai ir vietinių valdiklių tipai, prijungti prie 
tos pačios „H-Link“ sistemos, pasirinkus centrinį valdiklį.

Vidinis blokas 
(ne daugiau 
kaip 160 blokų)*

Išorinis blokas (ne 
daugiau kaip 64 
sistemos)*

H-LINK II
valdymo laidai

„H-Link II“ yra unikali 
„Hitachi“ ryšio sistema, kuri 
leidžia valdyti kelis vidinius 
ir išorinius blokus iš vienos 
vietos.

Ši sistema leidžia montuotojams ir techninės 
priežiūros inžinieriams paprasčiau paruošti naudoti 
prietaisą ir atlikti techninę priežiūrą, o savininkams ir 
nuomininkams suteikia galimybę geriau valdyti 
sistemą, nes galima prijungti įvairias centrinio 
valdymo priemones.

Prie „H-Link II“ galima prijungti „Hitachi“ VRF, 
padalytąsias sistemas, oro aušinimo sistemas ir net 
sieninius prietaisus (naudojant sąsajos kortelę).

PAŽANGŪS VALDIKLIAI
„Hitachi“ siūlo sieninius ir rankinius LCD valdiklius, 
tinkamus tiek komercinėms, tiek gyvenamosioms 
patalpoms.

Taikoma tik RCI modeliams.



–
Funkcijų ir 
papildomos įrangos 
palyginimo lentelė

Nominalioji vėsinimo galia

KOMPAKTIŠKAS 4-IŲ 
KRYPČIŲ KASETINIS 
ORO 
KONDICIONIERIUS 
(RAI) R32
5,0, 6,0kW

KOMPAKTIŠKAS 4-IŲ 
KRYPČIŲ KASETINIS 
ORO 
KONDICIONIERIUS 
(RAI) R32
7,1, 10, 12,5, 13kW

Švelnaus srauto žaliuzės • •
Lengvai atidaromas skydelis • •
Veiksmingas drenažo siurbliukas • •
Judesio jutiklis / žmogaus jutiklis –

Šviežias oras –

„H-Link II“ sistema •
PC-ARFG laidinis valdiklis –

SPX-WKT3 laidinis valdiklis • –

SPX-RCDB laidinis valdiklis (supaprastintas) –

SPX-RCKA3 valdiklis (infraraudonųjų spindulių) –

Nuotolinio įjungimo ir išjungimo priedas

„airCloud Home“ belaidžio ryšio valdymas –

• STANDARTINĖ ĮRANGA 
PAPILDOMA ĮRANGA

– NĖRA
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–

RAI-E50 / RAC-E50YHA RAI-E60 / RAC-E60YHAModel - Indoor / Outdoor Unit RAI-E50 / RAC-E50YHA RAI-E60 / RAC-E60YHA

Dimensions

Electrical



30 m, jei išorinis blokas aukščiau / 20 m, jei išorinis blokas žemiau

RCI-3.0FSN3 / RAS-3HVNC RCI-4.0FSN3 / RAS-4HVNC1 RCI-5.0FSN3 / RAS-5HVNC1 RCI-6.0FSN3 / RAS-6HVNC1

7,1 10,0 12,5 13,0
3,2 - 8,0 4,5 - 11,2 5,7 - 14,0 6,0 - 16,0
8,0 11,2 14,0 16,0
3,5 - 10,6 5,0 - 14,0 5,0 - 18,0 5,0 - 20,0

3,48 / 3,33 3,72 / 3,55 3,29 / 3,12 3,15 / 3,00
3,70 / 3,52 4,51 / 4,25 3,84 / 3,63 3,61 / 3,44

450 / 383 / 300 / 233 617 / 517 / 400 / 333 617 / 550 / 443 / 350 617 / 583 / 467 / 367

298 x 840 x 840 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840
600 x 792 x 300 1 140 x 950 x 370 1 140 x 950 x 370 1 140 x 950 x 370
26 / 44 26 / 79 26 / 89 26 / 89

42 / 36 / 32 / 28 48 / 43 / 39 / 33 48 / 45 / 40 / 35 48 / 46 / 41 / 37 

48 / 50 / 46 52 / 54 / 50 52 / 54 / 50 55 / 57 / 53

-5° / 46°C
-20° / 15°C

P-AP160NA1 (standart., be judesio jutiklio) / P-AP160NAE (papild., su judesio jutikliu)
    PC-ARFG   

    PC- AWR / PC- ALH3   

    PI-160LS1   
   PD-7A ir OACI-160K2  

    PCC-1A  

9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88
50 70 75
20 30

9,52 / 15,88 
75
30 30

Movos veržlė / movos veržlė

    AC 1 Ph 220 - 240V 50Hz  
16 26,3 26,4 26,4

1 metras nuo bloko dangčio paviršiaus ir 1,5 metro nuo grindų lygio. Vidinio bloko ventiliatoriaus variklio maitinimo šaltinio įtampa yra  
220 V. Minėti duomenys buvo gauti beaidėje kameroje, todėl lauke reikėtų atsižvelgti į atsispindėjusį garsą.
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–

RCl-3.0FSRP / RAS-3HVNC RCl-4.0FSRP / RAS-4HVNC1Model - Indoor / Outdoor Unit RCl-3.0FSRP / RAS-3HVNC RCl-4.0FSRP / RAS-4HVNC1

Dimensions

Electrical



PC-ARFG  

PC- AWR / PC- ALH3

PI-160LS2  

 OACI-160K3

PCC-1A 

s grotelėmis), P-GP160KAP (juodas)

RCl-5.0FSRP / RAS-5HVNC1 RCl-6.0FSRP / RAS-6HVNC1

12,5 13,0
5,7 - 14,0 6,0 - 16,0
14,0 16,0
5,0 - 18,0 5,0 - 20,0

3,29 / 3,12 3,15 / 3,00
3,84 / 3,63 3,61 / 3,44

617 / 550 / 417 / 350 617 / 583 / 467 / 367

298 x 840 x 840 298 x 840 x 840
1 140 x 950 x 370 1 140 x 950 x 370
26 / 89 26 / 89

49 / 46 / 41 / 35 49 / 47 / 43 / 37

52 / 54 / 50 55 / 57 / 53

 -5° / 46°C

-20° / 15°C

P-GP160NAP (baltas), P-GP160NAPU (baltas, su nuleidžiamomi  

  

   

     

   PD-75A ir

      

9,52 / 15,88 9,52 / 15,88
75 75
30 30

  30 m, jei išorinis blokas aukščiau / 20 m, jei išorinis blokas žemiau  
Movos veržlė / movos veržlė  

    AC 1 Ph 220 - 240V 50Hz  

26,4 26,4

1 metras nuo bloko dangčio paviršiaus ir 1,5 metro nuo grindų lygio. Vidinio bloko ventiliatoriaus variklio maitinimo šaltinio įtampa yra 
220 V. Minėti duomenys buvo gauti beaidėje kameroje, todėl lauke reikėtų atsižvelgti į atsispindėjusį garsą.
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