Pompy Ciepła serii Yutaki

Powietrze/Woda

Pompy
Idealne rozwiązanie problemu ogrzewania budynku: efektywne i komfortowe

Yutaki S (następca Aquafree)

Yutempo

Pompy ciepła Yutaki S mogą być eksploatowane
w instalacjach centralnego ogrzewania jako układ
tylko z pompą ciepła (system monowalentny)
oraz dodatkowym (szczytowym) źródłem ciepła
(podgrzewacz elektryczny, gazowy lub olejowy),
jako system biwalentny. Pompy ciepła zasilają
systemy niskotemperaturowego ogrzewania
(typu grzejnikowego, podłogowego lub
mieszane). Yutaki S są wyposażone przyłącze do
kolektorów słonecznych (standard). Maksymalna
temperatura czynnika grzewczego w trybie
monowalentnym wynosi 60°C.

System Yutempo składa się z pojedynczej
jednostki pompy ciepła systemu split i
jednostki wewnętrznej w postaci 270 litrowego
zbiornika, wykonanego ze stali nierdzewnej
o najwyższej jakości. Urządzenie zewnętrzne
wyposażone jest w sprężarkę DC Inverter,
która umożliwia uzyskanie wody o
temperaturze 65°C. Dodatkowo zbiornik jest
wyposażony w grzałkę elektryczną do
podgrzewania wody w okresach niskiej
temperatury zewnętrznej.

Ciepła
Kompaktowe
Yutaki M
Pompa ciepła Yutaki M to elastyczne rozwiązanie przeznaczone
do modernizacji istniejących instalacji oraz stanowiące kompletne
rozwiązanie do stosowania w nowych budynkach. Pompa ciepła
Yutaki M jest wyposażona w sprężarkę DC Inverter, dzięki czemu
moc cieplna systemu ogrzewania może być precyzyjnie
dopasowana do chwilowego zapotrzebowania na ciepło.
Dzięki zastosowaniu wtrysku ciekłego czynnika roboczego do systemu
chłodzenia sprężarki pompy ciepła Yutaki M mogą pracować w zakresie
temperatury zewnętrznej od - 20°C do + 40°C. Temperatura wody grzewczej
może być regulowana w zakresie od 20°C do 65°C, w zależności od
temperatury zewnętrznej, za pomocą odpowiedniego sterownika. Dzięki
możliwości pracy w trybie biwalentnym do pompy ciepła Yutaki M mogą być
przyłączone inne systemy grzewcze. Pompy te mają również przyłącze do
zasobnika ciepłej wody.

Pompy Ciepła A/W

Zalety pomp ciepła POWIETRZE/WODA
Łatwy i szybki montaż

- niższe zużycie energii elektrycznej, dzięki precyzyjnej regulacji
wydajności grzewczej;

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

OGRZEWANIE OLEJOWE

HITACHI jest jednym z pierwszych producentów, który zastosował
technologię DC Inverter w pompach ciepła. Dzięki temu
wydajność systemu ogrzewania może być precyzyjnie
dopasowana do chwilowego zapotrzebowania na ciepło.
Wydajność pompy ciepła YUTAKI może być regulowana
w zakresie od 60% do 130% wydajności nominalnej. Oznacza to
dla Ciebie:

OGRZEWANIE GAZOWE

KOSZTY EKSPLOATACJI

DC Inverter – technologia zwiększająca komfort
i oszczędność energii

POMPA CIEPŁA

Zarówno w przypadku modernizowanej, jak i nowej instalacji
grzewczej, montaż pompy ciepła Yutaki jest niezwykle łatwy
i szybki. Pompy ciepła Hitachi mogą zasilać wszystkie dostępne
na rynku grzejniki niskotemperaturowe, systemy ogrzewania
podłogowego, klimakonwektory i zasobniki ciepłej wody
użytkowej – zgodnie z Państwa życzeniem i potrzebami.

1 kWh zużytej energii = 3 kWh ciepła użytecznego
To oznacza średnio ponad 60% darmowej energii.

- mniejszą powierzchnię zajmowaną przez system ogrzewania
(nie ma konieczności instalowania wymienników ciepła lub
kanałów spalinowych);

-

Proces produkcyjny HITACHI spełnia wymogi w zakresie
ochrony środowiska.

-

Urządzenia HIATCHI są zgodne z europejską dyrektywą RoHS,
która ogranicza stosowanie szkodliwych związków, takich jak
ołów czy rtęć.

-

Jako członek organizacji ECOLOGIC, HITACHI zaangażowane
jest w proces odbioru i recyklingu zużytych urządzeń. Dzięki
temu HITACHI spełnia wymogi europejskiej dyrektywy WEEE.
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CO2

46 kg

CO2

36 kg

CO2

16 kg

POMPA CIEPŁA

HITACHI wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R410A,
który nie powoduje degradacji warstwy ozonowej.

GAZ

-

OLEJ

HITACHI a ochrona środowiska naturalnego

OGRZEWANIE ELEKTR.

- bardzo cichy system ogrzewania budynku.

CO2
5 kg

Roczna emisja C02 na m2 w budynkach*
* Badania metodą CUBE, opracowane przez niezależne biuro inżynieryjne.
Porównawcza ocena dla domu o powierzchni 100m2, wybudowanego w roku
2000 i wyposażonego w ogrzewanie podłogowe.

Pompy Ciepła A/W

Jak działa pompa ciepła?
W pompie ciepła zachodzi proces podnoszenia temperatury
ciepła pobieranego ciepła ze źródła o temperaturze niższej
i przekazywania tego ciepła do źródła o temperaturze wyższej.
Urządzenie może pracować w systemach ogrzewania przy
temperaturze zewnętrznej do - 20°C. Urządzenie wyposażone jest
w termostat z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym
odwrócenie pracy obiegu z trybu „grzania” na tryb „chłodzenia”.
W zimie ciepło transportowane jest z zewnątrz do wewnątrz budynku

W lecie ciepło usuwane jest z wnętrza budynku i transportowane na zewnątrz

Cicha praca
Urządzenie zaprojektowane jest tak, że spełnia wszelkie normy
dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu.

Odkurzacz z odległości 1 m
Normalna rozmowa z odległości 1 m
Jednostka zewnętrzna Yutaki M RHUE3AVHN-HM
Jednostka zewnętrzna Yutaki S RAS-3HVRNME-AF
Szept, sala czytelni, ogólnie
Jednostka wewnętrzna RWM-3.OFSN3E
Bezpośrednio słyszany dźwięk z oddali

Poziom hałasu
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Pompy Ciepła A/W

DC Inverter – technologia zwiększająca komfort
i oszczędność energii
HITACHI jest jednym z pierwszych producentów, który zastosował
technologię DC Inverter w pompach ciepła. Dzięki temu
wydajność systemu ogrzewania może być precyzyjnie
dopasowana do chwilowego zapotrzebowania na ciepło.
Wydajność pompy ciepła YUTAKI może być regulowana
w zakresie od 60% do 130% wydajności nominalnej. Oznacza to
dla Ciebie:

TEMPERATURA

Dane techniczne

CZAS
Z inwerterem
Bez inwertera

- niższe zużycie energii elektrycznej, dzięki precyzyjnej regulacji
wydajności grzewczej;
- mniejszą powierzchnię zajmowaną przez system ogrzewania
(nie ma konieczności instalowania wymienników ciepła lub
kanałów spalinowych);
- bardzo cichy system ogrzewania budynku.

Pompa ciepła dostosowana do indywidualnych
potrzeb
Wybór najlepszego rozwiązania jest zależny od wielu czynników:
wielkości mieszkania/domu, sposobu montażu, rodzaju i liczby
elementów grzewczych, wymaganej funkcji przygotowania ciepłej
wody itp. Istotną rolę odgrywa przy tym otoczenie mieszkania,
lokalizacja pompy ciepła oraz to, czy chodzi o nowobudowany czy
istniejący już budynek mieszkalny. W tych sprawach prosimy o
skonsultowanie się z naszym doradcą.

Jednoczesne grzanie i chłodzenie

GRZEJNIKI: Łatwy montaż (dla wszystkich wykorzystywanych grzejników)

Yutaki S to system split składający się z jednostki zewnętrznej
i jednostki wewnętrznej, które są ze sobą połączone za pomocą
przewodów czynnika chłodniczego. Wszystkie produkowane
modele pompy ciepła wyposażone są standardowo w grzałkę
elektryczną. Połączenie pompy ciepła Yutaki S z niskotemperaturowym systemem ogrzewania wyposażonym w klimakonwektory,
umożliwia wykorzystanie ich w zimie w trybie „grzania”, a w lecie w
trybie „chłodzenia”. Ponadto pompa ciepła Yutaki wyposażona
jest w automatyczny program wyłączania „letniego” (z pozostawieniem funkcji przygotowania ciepłej wody użytkowej) oraz
funkcję zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella. Pompa
cieplna Yutaki ma opcję przyłącza solarnego.
KLIMAKONWEKTOR: Wyrównywanie temperatury w okresie letnim

Pompy Ciepła A/W

Ogrzewanie z Yutaki M
YUTAKI – oznaczające po japońsku „gorący wodospad” – to
nowoczesny i efektywny system ogrzewania budynku.
Pompa ciepła Yutaki M to rozwiązanie kompaktowe, w którym
instalowana jest tylko jedna jednostka zewnętrzna, co pozwala na
zaoszczędzenie znacznej powierzchni w budynku. Pompa może
być użytkowana zarówno w nowobudowanym, jak i istniejącym
budynku, ponieważ podczas pracy w trybie biwalentnym, dzięki
zintegrowanemu układowi regulacji może sterować Państwa
konwencjonalnym ogrzewaniem, które w razie potrzeby może być
automatycznie włączane.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE: Instalacja grzewcza jest niewidoczna
Komfort oraz stała, optymalna temperatura

Pod względem energetycznym oba systemy pracują najlepiej
z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami niskotemperaturowymi, ponieważ pompa ciepła, by osiągnąć temperaturę
maksymalną (np. 60 °C w przypadku konwencjonalnych
grzejników) nie musi pracować na najwyższych obrotach. Oba
systemy mogą być przyłączone do zbiornika z wodą użytkową.

Ciepła woda o każdej porze dzięki Yutempo
System wody użytkowej Yutempo to zbiornik ciepła z ciepłą wodą,
który w wykonaniu split może być zainstalowany niezależnie od
typu pompy ciepła Yutaki M lub S. W ten sposób można uzyskać
ciepłą wodę o temperaturze do 65°C, głównie dzięki pobieraniu
ciepła niskotemperaturowego z powietrza zewnętrznego.

Ciepła woda dzięki energii słonecznej

* przy włączeniu grzałki elektrycznej
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Pompy Ciepła A/W
- Praca zarówno w funkcji grzania, jak i chłodzenia
- Grzałka elektryczna w standardzie
- Opcjonalnie przyłącze solarne
- Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z funkcją
zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella

System typu split Yutaki S
1
4

5

2

3

System split Yutaki S
Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki S to wysokowydajne
rozwiązanie typu split z jedną jednostką wewnętrzną i jedną
zewnętrzną firmy Hitachi. Pompa zasila wodą grzewczą grzejniki
niskotemperaturowe, systemy ogrzewania podłogowego lub
systemy mieszane, zgodnie z życzeniem i potrzebami użytkowników.
Ponadto, dzięki połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody, może ona
produkować ciepłą wodę użytkową. System sterowania obiegiem
wody dokładnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Przy rosnącej
temperaturze zewnętrznej system obniża temperaturę wody
zasilającej (krzywa ogrzewania), co pozwala na znaczne obniżenie
kosztów ogrzewania. Temperatura wody zasilającej osiąga wartości
od 18℃ do 48℃. Opcjonalnie, dzięki zastosowaniu pompy ciepła w
systemie grzewczym z klimakonwektorami, można być ona
przełączona na tryb „chłodzenia”. Pozostałe funkcje dodatkowe, to
m. in. funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella, która jest
automatycznie włączana raz w tygodniu i może być ręcznie
deaktywowana.
Yutaki S umożliwia stosowanie różnych kombinacji przyłączeniowych, jak np. systemu z grzejnikami niskotemperaturowymi,
ogrzewania podłogowego lub systemów mieszanych.
Współpracując z ogrzewaniem podłogowym Yutaki S zapewnia
najlepszy, równomierny układ temperatury w pomieszczeniu. System
może być stosowany zarówno w celu optymalizacji istniejącego
systemu grzewczego, jak i w całkowicie nowych budynkach nie
wyposażonych
w systemy grzewcze. Kompaktowa budowa
jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zapewnia wiele możliwości
montażowych. Yutaki S umożliwia ponadto korzystanie z ciepłej wody
i połączenie z urządzeniem solarnym.

8

Jednostka zewnętrzna
Zimą jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza otaczającego i
za pomocą czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy ciepła
Yutaki S przekazuje je do ogrzewanego pomieszczenia. W lecie
urządzenie może pracować w układzie odwracalnym (bez wpływu na
temperaturę wody użytkowej). W tym trybie pracy ciepło pobierane
jest z pomieszczeń za pomocą konwektorów i usuwane na zewnątrz.

Możliwości przyłączeniowe Yutaki S:

1

Grzejniki niskotemperaturowe (48°C)

2

Ogrzewanie podłogowe (również w połączeniu z grzejnikami)

3

Konwektory

4

Zasobnik ciepłej wody użytkowej

5

Przyłącze solarne

Pompy Ciepła A/W
- Dodatkowo grzałka elektryczna
- Praca zarówno w trybie
grzania, jak i chłodzenia
- Systemy w układzie mono- lub
biwalentnym
- Wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej
RAS-3HVRNME-AF

RAS-3~6H(V)RNME-AF

Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki S NOWOŚĆ
Jednostka zewnętrzna Yutaki S Utopia

RAS-3HVRNME-AF

RAS-4HVRNME-AF

RAS-5HVRNME-AF

Zasilanie elektryczne 50 Hz

230 V / 1 Ph

230 V / 1 Ph

230 V / 1 Ph

Z jednostką wewnętrzną bez ogrzewania elektrycznego

RWM-3.0FSN3E

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

Współczynnik COP / EER

Wszelkie wartości mocy można odczytać na przynależnych jednostkach wewnętrznych RWM

Prąd roboczy grzanie / chłodzenie (max)

A

6,8 / 7,8 (14)

9,2 / 9,8 (18)

11,6 / 13,2 (26)

Zabezpieczenie zwłoczne (prąd rozruchowy)

A

20 (kleiner 14)

25 (kleiner 18)

32 (kleiner 26)

Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)

mm

800 × 950 × 370

1.380 × 950 × 370

1.380 × 950 × 370

Masa jednostki zewnętrznej

kg

67

103

104

Poziom ciśn. akust. na zewnątrz1 (grzanie / chłodzenie)

dB(A)

44 / 42

46 / 44

48 / 46

Strumień objętości powietrza na zewnątrz (maks.)

m³/h

2.700

4.800

5.400

Zakres pracy

°C

-20°C ~ +35° (grzanie) / +10°C ~ +46°C (chłodzenie) *dalsze informacje w podręczniku

Obieg czynnika roboczego

Czynnik R-410A, elektroniczny zawór rozprężny

Jednostka zewnętrzna Yutaki S Utopia

RAS-4HRNME-AF

RAS-5HRNME-AF

RAS-6HRNME-AF

RAS-8HRNME-AF

RAS-10HRNME-AF

Zasilanie elektryczne 50 Hz

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

Z jednostką wewnętrzną bez ogrzewania elektrycznego

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

RWM-6.0FSN3E

RWM-8.0FSN3E

RWM-10.0FSN3E

Współczynnik COP / EER

Wszelkie wartości mocy można odczytać na przynależnych jednostkach wewnętrznych RWM

Prąd roboczy grzanie / chłodzenie (max)

A

3,0 / 3,3 (7)

3,9 / 4,4 (11)

4,8 / 5,9 (13)

6,8 / 6,2 (13)

8,6 / 7,8 (17)

Zabezpieczenie zwłoczne (prąd rozruchowy)

A

16 (kleiner 7)

16 (kleiner 11)

20 (kleiner 13)

20 (kleiner 13)

20 (kleiner 17)

Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x gł.)

mm

1.380 × 950 × 370

1.380 × 950 × 370

1.380 × 950 × 370

1.650 × 1.100 × 390

1.650 × 1.100 × 390

Masa jednostki zewnętrznej

kg

107

108

108

170

170

Poziom ciśn. akust. na zewnątrz1 (grzanie / chłodzenie)

dB(A)

46 / 44

48 / 46

50 / 48

56 / 54

61 / 59

Strumień objętości powietrza na zewnątrz (maks.)

m³/h

4.800

5.400

6.000

7.260

9.000

Zakres pracy

°C

-20°C ~ +35° (grzanie) / +10°C ~ +46°C (chłodzenie) *dalsze informacje w podręczniku

Obieg czynnika roboczego

Czynnik R-410A, elektroniczny zawór rozprężny

Dane jednostki zewnętrzne mogą być stosowane wyłącznie z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi Yutaki S.
poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m (mierzony w wytłumionym pomieszczeniu bez odbić).

1

Dalsze wskazówki: Przekroje przewodów elektrycznych są uzależnione od długości przewodu. Należy przestrzegać przepisów odpowiednich EVU. Przewód ssawny i przewód cieczowy muszą być
zabezpieczone przed roszeniem.
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Pompy Ciepła A/W
- Praca zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia
- Grzałka elektryczna w standardzie
- Opcjonalnie przyłącze solarne
- Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z funkcją
zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella

System typu split Yutaki S
5

3
1
2

4

Jednostka wewnętrzna Yutaki S
Moduł hydrauliczny Yutaki S jest instalowany wewnątrz i poprzez
obieg czynnika chłodniczego jest połączony z jednostką zewnętrzną,
a pozyskane ciepło dostarcza do obiegu grzewczego (grzejniki
niskoenergetyczne, konwektory itd.). System Yutaki S zastępuje lub
uzupełnia istniejące rozwiązanie grzewcze.
Termostat pomieszczeniowy Yutaki
Łatwe i komfortowe sterowanie i programowanie całej jednostki
Yutaki S zgodnie z Państwa życzeniem. Optymalne utrzymanie
temperatur i obniżenie zużycia energii możliwe są dzięki dostępnym
funkcjom:
- programowanie tygodniowe w odstępach godzinowych
- dwie różne temperatury zadane (poprzez oddzielną obsługę
pomieszczeń)
- obniżanie temperatur w nocy
- regulacja letnia
- komfortowy, bezprzewodowy zdalnie sterowany termostat
(opcjonalnie)
- regulowanie systemów w trybie biwalentnym
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Możliwości przyłączeniowe Yutaki S:

1

Grzejniki niskotemperaturowe (48°C)

2

Ogrzewanie podłogowe (również w połączeniu z grzejnikami)

3

Konwektory (niezbędne do utrzymania temperatur latem)

4

Zasobnik ciepłej wody użytkowej

5

Przyłącze solarne

Pompy Ciepła A/W
- Dodatkowo grzałka elektryczna
- Praca zarówno w trybie
grzania, jak i chłodzenia
- Systemy w układzie mono- lub
biwalentnym
- Wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej
RWM-3.0~6.0FSN3E

Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki S NOWOŚĆ
Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki S z ogrz. elekt.

RWM-3.0FSN3E

Możliwe do przyłączenie jednostki zewnętrzne 230 V / 1 Ph

RAS-3HVRNME-AF RAS-4HVRNME-AF RAS-5HVRNME-AF

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

RWM-6.0FSN3E

RWM-8.0FSN3E

RWM-10.0FSN3E

-

Możliwe do przyłączenie jednostki zewnętrzne 400 V / 3 Ph

-

RAS-4HRNME-AF

RAS-5HRNME-AF

RAS-6HRNME-AF

RAS-8HRNME-AF

RAS-10HRNME-AF

1. Znamionowa moc cieplna1 (zakres regulacji)

kW

7,5 (2,2~11,0)
COP 4,55

9,8 (4,8~13,5)
COP 4,47

12,0 (6,3~16,3)
COP 4,36

14,0 (5,9~17,8)
COP 4,11

19,6 (11,3~25,5)
COP 4,45

24,0 (11,6~32,0)
COP 4,41

kW

6,4 (1,3~7,5)
COP 2,51

7,6 (2,9~9,8)
COP 2,42

9,0 (3,3~11,5)
COP 2,40

9,4 (3,5~12,0)
COP 2,34

14,8 (8,8~17,8)
COP 2,63

18,0 (8,9~21,6)
COP 2,61

kW

7,7
COP 4,77

10,3
COP 4,78

12,7
COP 4,56

15,0
COP 4,33

20,6
COP 4,80

25,3
COP 4,63

kW

7,1
COP 3,18

9,0
COP 2,68

10,9
COP 2,92

12,4
COP 2,88

17,9
COP 3,05

21,9
COP 3,00

Maks. moc grzewcza powietrze otacz.-20° / wyjście +35°C

kW

6,0

7,8

9,3

9,5

10,4

13,4

5. Moc znamionowa chłodzenia1 (zakres regulacji2)

kW

6,0 (2,2~6,9)
EER 3,07

7,2 (2,6~8,2)
EER 3,06

9,2 (3,3~10,3)
EER 3,03

10,5 (3,1~11,5)
EER 2,61

14,4 (6,7~16,4)
EER 3,53

18,4 (6,4~20,6)
EER 3,12

kW

7,1 (3,0~8,0)
EER 4,03

10,0 (3,6~11,2)
EER 3,88

12,9 (4,7~15,0)
EER 4,02

15,0 (4,4~17,8)
EER 3,50

20,0 (9,3~23,5)
EER 4,43

24,5 (8,6~29,0)
EER 3,57

Znamionowy pobór mocy ogrzewanie 1. / chłodzenie 5. kW

1,85 / 1,55

3,88 / 3,27
230 / 1 lub
400 / 3
140

5,88 / 5,30

230 / 1

2,90 / 2,62
230 / 1 lub
400 / 3
140

4,60 / 4,22

Zasilanie 50 Hz

400 / 3

400 / 3

6.000
(230V lub 400V)

6.000
(230V lub 400V)

wejście/wyjście (30/35°C) powietrze otaczające +7°C (tm+6°C)

2. Znamionowa moc cieplna1 (zakres regulacji)
wejście/wyjście (30/35°C) powietrze otaczające -7°C (tm -8°C)

3. Znamionowa moc cieplna1
Wejście/wyjście (*/35°C) powietrze otaczające +10°C (tm+9°C)

4. Znamionowa moc cieplna1
Wejście/wyjście (*/35°C) powietrze otaczające +2°C (tm+1°C)

wejście 12°C / wyjście 7°C (powietrze otaczające 35°C)

6. Moc znamionowa chłodnicza1 (zakres regulacji2)
wejście 23℃ / wyjście 18℃ (powietrze otaczające 35°C)

Pobór mocy pompa

W

100

2,22 / 2,06
230 / 1 lub
400 / 3
130

Pobór mocy grzałka elektryczna (3-stopniowa)

W

3.000
(nur 230V)

6.000
(230V lub 400V)

V/Ph

250

260

9.000

9.000

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

mm

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 670 × 360

890 × 670 × 360

Masa

kg

56,0

59,0

61,0

61,0

81,0

85,0

Poziom ciśnienia akustycznego3

dB(A)

27

28

28

28

29

29

Granice stos. wyjścia wody (w trybie pompy ciepła)

°C

Grzanie: 20~60°C (temp. zasil. maks. 45°C przy temp. zewn. -20°C / 60°C przy temp. zewn. -5°C~35°C),chłodzenie: 5~22°C2

Granice stos. terma wody użytkowej, układ biwalentny

°C

Grzanie: 30~70°C (WR maks. 43°C przy temp. zewn. -20°C / 60°C przy temp. zewn. -3°C~35°C)

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa radiowa opcjonalnie względnie termostat przyłączany od strony budynku

Obieg wody (1,0~3,0 bar)

Pompa, filtr, płytowy wymiennik ciepła, grzałka elektryczna i naczynie zbiorcze (zawory odcinające załączone)

Wyposażenie zabezpieczające
Minimalna ilość wody (cały system)
Obieg czynnika roboczego

Zawór nadciśnieniowy, zawór odpowietrzający, wyłącznik niskiego ciśnienia, przepływomierz wskazujący i ciśnieniomierz
l

28

38

46

55

76

92

Czynnik R-410A, elektroniczny zawór rozprężny.

tm – temperatura termometru mokrego. Można stosować wyłącznie podane wyżej jednostki zewnętrzne. Stosowanie innych modeli jest niedopuszczalne.
Moc znamionowa chłodzenia wzgl. grzania przy: temperaturach zgodnie z podanymi w danej kolumnie (bez ogrzewania elektrycznego); długość rury 7,5 m;
różnica wysokości 0 m (EN-14511)
2

Tryb chłodzenia przy temperaturach na zasilaniu poniżej 18°C jest możliwy tylko w sposób ograniczony (tworzenie się wody kondensacyjnej). Jest to możliwe tylko przy konwektorach nawiewnych
z wanną na wodę kondensacyjną. Dodatkowo na urządzeniu wewnętrznym musi być zamontowany zbiornik na skropliny.
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m (mierzony w wytłumionym pomieszczeniu bez odbić).
4
Diagramy pomp są podane w podręczniku technicznym.

3
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Pompy Ciepła A/W
- Praca zarówno w funkcji grzania, jak i chłodzenia
- Grzałka elektryczna w standardzie
- Opcjonalnie przyłącze solarne
- Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z funkcją
zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella

Rozwiązanie kompaktowe Yutaki M
1

3

2

Komponenty systemu Yutaki M
Rozwiązanie kompaktowe Yutaki
Pompa ciepła Yutaki M jest podłączana bezpośrednio do obiegu
grzewczego. Jest ona wyposażona w zintegrowane opcje
regulacyjne, takie jak praca w układzie biwalentnym, automatyczna
i ciągła regulacja wydajności cieplnej w zależności od temperatury
zewnętrznej.
Termostat pomieszczeniowy Yutaki M (opcja)
Komfortowy termostat z intuicyjną obsługą zapewnia liczne
możliwości programowania. Za jego pomocą odbywa się
automatyczne sterowanie funkcją ogrzewania i przygotowywania
ciepłej wody. W przypadku gdy Yutaki M nie zastępuje całkowicie
starego systemu grzewczego, to jest on automatycznie włączany
w razie potrzeby. Sześć poziomów dobowych i temperaturowych
steruje optymalnie pracą pompą ciepła. Możliwy zakres ustawianych
temperatury: od + 5°C do +35 °C co 0,5°C. Punkty programowania to
m.in.
- Programator czasowy dni roboczych i weekendów
- Rozłączanie podczas urlopu
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Rozwiązanie kompaktowe Yutaki M
Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki M to rozwiązanie kompaktowe
w postaci jednego urządzenia instalowanego wyłącznie na zewnątrz,
co pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości miejsca wewnątrz
domu. Pompa jest wyposażona w technologię DC Inverter Hitachi.
Dzięki systemowi wtrysku czynnika roboczego pompa ciepóła Yutaki
M pracuje również przy temperaturze otoczenia wynoszącej -20℃.
W zależności od temperatury otoczenia temperatura ciepłej wody
użytkowej może być regulowana w zakresie od 20℃ do 65℃. Dzięki
inteligentnej regulacji elektronicznej Yutaki M steruje Państwa
ogrzewaniem konwencjonalnym (tryb biwalentny) i włącza je
automatycznie w razie potrzeby.

Możliwości przyłączeniowe Yutaki M:

1

Grzejniki (nisko- i wysokotemperaturowe: 48/65℃)

2

Ogrzewanie podłogowe (również w połączeniu z grzejnikami)

3

Zasobniki ciepłej wody użytkowej

Pompy Ciepła A/W
- Zamknięty obieg czynnika
roboczego
- Możliwość różnych połączeń
- Eksploatacja w układach
biwalentnych
- Wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej

RHUE3~5AVHN-HM
RHUE5~6AHN-HM

Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki M
Pompa ciepła powietrze-woda Yutaki M

RHUE3AVHN-HM

RHUE4AVHN-HM

RHUE5AVHN-HM

RHUE5AHN-HM

RHUE6AHN-HM

Zasilanie 50 Hz

V / Ph

230 / 1

230 / 1

230 / 1

400 / 3

400 / 3

Znamionowa moc cieplna A1 (zakres regulacji)

kW

7,1 (5,0~8,2)

9,5 (5,0~10,9)

12,0 (6,9~15,0)

12,0 (6,9~15,0)

14,0 (7,8~17,5)

COP (klasa efektywności energetycznej A)

W /W

4,28 (A)

4,06 (A)

4,01 (B)

4,01 (B)

4,31 (A)

Znamionowy pobór mocy (w klasie A)

kW

1,66

2,34

2,99

2,99

3,25

Znamionowa moc cieplna B1 (zakres regulacji)

kW

7,1 (5,0~8,1)

9,2 (5,0~10,2)

11,4 (6,8~14,0)

11,4 (6,8~14,0)

13,3 (7,8~16,5)

COP (klasa efektywności energetycznej B)

W /W

3,17 (B)

3,05 (B)

3,01 (B)

3,01 (B)

3,35 (A)

Znamionowy pobór mocy (w klasie B)

kW

2,24

3,02

3,79

3,79

3,97

Znamionowa moc cieplna C1 (zakres regulacji)

kW

5,2 (3,7~5,9)

6,9 (3,7~7,9)

8,4 (5,0~10,9)

8,4 (5,0~10,9)

9,3 (5,8~12,3)

wejście/wyjście (30/35°C) powietrze otaczające +7℃ ( tm+6°C)

wejście/wyjście (40/45°C) powietrze otaczające +7℃ (tm+6°C)

wejście/wyjście (30/35°C) powietrze otaczające -7°C(tm -8°C)

COP (klasa efektywności energetycznej C)

W /W

2,66

2,55

2,61

2,61

2,60

Znamionowa moc cieplna D1 (zakres regulacji)

kW

5,0 (3,8~6,1)

6,5 (3,8~7,7)

8,1 (5,2~10,5)

8,1 (5,2~10,5)

9,0 (6,1~12,0)

wejście/wyjście (40/45°C) powietrze otaczające -7°C(tm -8°C)

COP (klasa efektywności energetycznej D)

W /W

2,27

2,22

2,28

2,28

2,21

Poziom ciśnienia akustycznego2

dB(A)

48

49

51

51

52

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

mm

1.480 × 1.250 × 444

1.480 × 1.250 × 444

1.480 × 1.250 × 444

1.480 × 1.250 × 444

1.480 × 1.250 × 444

Masa

kg

150,0

150,0

155,0

160,0

164,0

Zakres zastosowania (temperatura powietrza otoczenia) °C

-20 °C (tm) - +40°C (t) (przestrzegać ograniczenia podane na diagramach obliczeniowych )

Zakres zastosowania (temperatura wody na zasilaniu)

+20 - +55°C (biwalentnie do 65°C przestrzegać warunków podanych na diagramach obliczeniowych

°C

Wykonanie

Kolor: szarobiały (podobny do RAL 9002)

Obieg roboczy

Czynnik R-410A, uszczelniacz Scroll (DC Inwerter), elektroniczny zawór rozprężny, odwilżacz

Nominalne moce cieplne/współczynniki sprawności zgodne EN-14511 (łącznie ze stratami mocy na odszranianie)
1
2

znamionowa moc cieplna przy: Temperaturach zgodnie z danymi podanymi w kolumnie (bez dodatkowego ogrzewania elektrycznego).
poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m (mierzony w wytłumionym pomieszczeniu bez odbić).

tm - temperatura powietrza wg termometru mokrego
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Pompy Ciepła A/W
- Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Dodatkowa grzałka elektryczna
- Funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella

System typu split do wytwarzania
ciepłej wody użytkowej Yutempo

2

1

Komponenty systemu Yutempo
Układ typu split do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Yutempo
Dzięki zastosowaniu Yutempo mogą Państwo uzupełnić dotychczas
eksploatowany system cieplny o kolejny moduł i dodatkowo obniżyć
koszty ogrzewania. Układ składa się z pojedynczej jednostki
zewnętrznej pompy ciepła typu split i z jednostki wewnętrznej
w postaci zbiornika. Urządzenie zewnętrzne wyposażone w DC
Inverter zapewnia uzyskanie wody użytkowej o temperaturze do 65oC
(z włączonym ogrzewaniem elektrycznym). Układ pracuje w zakresie
temperatury otoczenia od -20oC do +37oC.
Jednostka wewnętrzna składa się ze zbiornika wyposażonego
dodatkowo w ogrzewanie elektryczne, które może być włączane
w razie potrzeby. Różnh Różne funkcje ustawiane są bezpośrednio
na sterowniku umieszczonym na zbiorniku. Obsługa jest intuicyjna.
Raz w tygodniu funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella
podgrzewa automatycznie wodę w zbiorniku do maksymalnej
temperatury wody wynoszącej 65oC. W razie potrzeby funkcję tę
można ręcznie uruchomić lub wyłączyć.
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Jednostka zewnętrzna
Zimą jednostka zewnętrzna pobiera ciepło i za pomocą obiegu
czynnika roboczego przenosi je do jednostki wewnętrznej. Dostępna
jest funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej
w okresie zimowym
Stalowy zbiornik na wodę Yutempo
Zbiornik na wodę Yutempo został wykonany z wysokiej jakości stali
nierdzewnej i mieści do 270 litrów wody.
Wymiennik ciepła
znajdujący się we wnętrzu zbiornika jest chroniony przez podwójną
ściankę, co zapobiega zanieczyszczeniu wody użytkowej
w przypadku ewentualnego wycieku czynnika.

Możliwości przyłączeniowe Yutempo:

1

Przyłączenie ciepłej wody do kuchni

2

Przyłączenie ciepłej wody do łazienki

Pompy Ciepła A/W
- Wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej
- Dodatkowa grzałka
elektryczna
- Funkcja zapobiegania
rozwojowi bakterii Legionella
TAW-270NH2

RAW-25NH2

Yutempo NOWOŚĆ
Jednostka wewnętrzna Yutempo (zbiornik wody użytkowej) TAW-270NH2
Jednostka zewnętrzna Yutempo

RAW-25NH2
Zbiornik wody użytkowej kolor: wiosenno biały, podobny do RAL1013/9001

Jednostka wewnętrzna
Pojemność zbiornika na wodę użytkową
Zakres regulacji
Znamionowy pobór energii przy ładowaniu

1

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

dm³

270 (izolowany zbiornik ze stali szlachetnej)

°C

40 °C ~ 65 °C (tryb pompy ciepła do 55 °C)

kWh

4,3 (czas trwania 6 godzin przy warunkach znamionowych1)

kW

2 (automatyczne włączenie w razie potrzeby po 8 godzinach względnie funkcja antylegionelli)

V / Ph

230 / 1

COP
Zasilanie 50 Hz

3

Zalec. bezpiecznik zwłoczny

A

16

Prąd pracy znamionowej ogrzewanie (maks.)

A

3,1 (16)
Możliwy do przyłączenia wewnątrz (min. 3x1,5 mm2).

Zasilanie
Przewód łączący (wewnątrz - na zewnątrz)

3x1,5 mm² (35V DC) und 3x1,5 mm² (230V AC)

Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł. )

mm

1.792 × 590 × 720

Masa jednostki wewnętrznej

kg

69 (bez wody)

Maksymalne ciśnienie wody (zbiornik)

bar

Do maks. 7 bar (należy dodatkowo zamontować reduktor ciśnienia 3,5 bar i zawór nadciśnieniowy)

cal

G 3 / 4“

Wymiennik ciepła
Wejście/ wyjście wody

dwururowy wymiennik ciepła

Jednostka zewnętrzna

Kolor: kremowobiały, podobny do RAL 9001

Wymiary zespołu zewnętrznego (wys. x szer. x gł.)

mm

570 × 750 × 280

Masa jednostki zewnętrznej

kg

38,0

Poziom ciśnienia akust. na zewnątrz2 (ogrzewanie)

dB(A)

46

Granice stosowania zespołu zewnętrznego (maks.)

°C

Ogrzewanie: -15°C ~ +37°C

m

20 (8)

Obieg czynnika roboczego
Maks. długość rur (różnica wysokości)

Czynnik R-410A, elektroniczny zawór rozprężny.

Masa czynnika R410A przy napełnieniu (do x m)

kg

1,00 (do 20,0 m)

Masa czynnika R410A do dopełnienia

g/m

-

Przewód cieczy (kielich do lutowania)

cal

1 / 4“ (6,35 mm)

Przewód ssący (kielich do lutowania)

cal

3 / 8“ (9,52 mm)

Wyposażenie: inwerter, regulacja montowana na zbiorniku (tryb Eco, szybkie nagrzewanie, funkcja antylegionella, tryb awaryjny, tryb programatora)
Warunki nominalne EN 255-3
1

Warunki nominalne przy ładowaniu: Od +15°C do +55°C; temp. pomieszczenia 20°C; temp. zewnętrzna: 7°C (t m 6°C ); długość rury 8 m; różnica wysokości 0 m.

2

Poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m (mierzony w wytłumionym pomieszczeniu bez odbić).
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Niniejsza broszura została starannie opracowana zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą i wyłącznie przy uwzględnieniu
dostępnych nam informacji. Nie udzielamy żadnej rękojmi
ani/lub wyraźnej lub milczącej gwarancji na kompletność
i prawidłowość zawartych w niej informacji ani na
niezawodność i możliwość użycia przedstawionych w tejże
broszurze produktów lub usług do określonego celu lub
obszaru stosowania. Zmiany danych technicznych i/lub
wyposażenia mogą być dokonywane w każdej chwili bez
uprzedzenia. Niniejszym odrzucamy wszelką
odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub pośrednie
jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z używania lub interpretacji
niniejszej broszury. Właścicielami praw autorskich do
wszystkich tekstów lub zdjęć są Hitachi Europe GmbH albo
spółki koncernu Hitachi, o ile w niniejszej broszurze nie
zapisano tego inaczej. Niniejsza broszura nie stanowi wiążącej
oferty Hitachi Europe GmbH.
Hitachi Europe GmbH
Am Seestern 18
40547 Düsseldorf
LW-DE-01-2011
Zmiany zastrzeżone.
Przedstawicielstwo w Polsce:

Tempcold Sp. z o.o.
ul.Burleska 3,
01-939 Warszawa
tel. 22 838 55 00 - 01
www.tempcold.com.pl

Dealer:

