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SX serie

De hoogste luchtkwaliteit en de meest
energiebesparende werking
Mensen verwachten vandaag de dag de best mogelijke luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Klimaatregelaars
dienen dan ook steeds de best mogelijke omgevingslucht te genereren. Hitachi’ s PREMIUM SX serie
klimaatregelaars hebben een roestvrije interne structuur die de lucht zuivert vanuit de unit.Deze serie bevat
verder nieuwe ideeën en eigenschappen om de luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld geïoniseerde nevel
om de lucht in de ruimte te desinfecteren en te ontgeuren. Verder zorgt de krachtige en energiebesparende
werking, marktleider in de Japanse inverter toptechnologie, voor een uitstekend comfort met daarenboven
een strak en elegant design. Hitachi’ s PREMIUM SX serie klimaatregelaars zorgen voor het hoogst
mogelijke comfort.

Voor écht zuivere lucht
De roestvrije interne structuur houdt de klimaatregelaar zuiver
en desinfecteert de lucht volledig, van aanzuig tot uitblaas.

Roestvrij
Luchtkanaal
In het luchtkanaal achter de ventilator
is roestvast materiaal gebruikt.
Dit heeft een desinfecterend en
antivervuilend effect en houdt daardoor

Roestvrij Louvre
Het horizontale uitblaaslouvre is
in roestvrij materiaal. Dit heeft
een desinfecterend en
antivervuilend effect en houdt
dus de luchtuitblaas zuiver.

Fijnmazig Inox
Filter

Inox Plasma
Luchtreiniging

Stofvanger

Fijnmazig vuilbestendig inox filter.

Negatieve ionen worden afgescheiden

Zelfs kleverige vervuiling kan snel

door twee plasma elektrodes. De

weggeveegd worden. Het roestvrij

negatieve ionen omsluiten de

metaal zorgt eveneens voor een

vervuiling en brengen deze naar de

de interne structuur van de

desinfecterend effect. Met

klimaatregelaar helemaal zuiver.

automatische filterreiniging.

Reinigingswisser

Desinfecterende werking van inox

De ventilator van de luchtbehandeler
is gecoat met metaal met daarin zilver
ionen. Dit heeft een desinfecterend en
antivervuilend effect en houdt dus de
ventilator zuiver.

Warmtewisselaar
met Titanium
Coating
Breekt geuren af en ontgeurt
daardoor de lucht. Het heeft

Een bacterie
hecht zich op
het inox vast.

Metaalionen

Metaalionen in het
inox hechten zich
aan de bacterie.

Ontgeurend effect van catalysatie door titanium

schimmeldodende effecten.

Negatieve ionen omvatten
de vervuiling en brengen
deze naar de filter

Water

Geurmolecule

Plasma elektrodes

CO2
De warmtewisselaar neemt
geurmolecules op.

Twee elektrodes scheiden
plasma ionen af

Aangroei en activiteit
van de bacterie
worden onderdrukt.
De bacterie verdwijnt
na verloop van tijd.

verder desinfecterende,
antivervuilende en

Plasma Elektrodes

Fijnmazig inox filter

Metaalionen

Zilver Ion
Ventilator

fijnmazige roestvrije luchtfilter, waar
ze wordt vastgehouden.

Fijnmazig inox filter

De titanium catalysator breekt het organisch
materiaal af in water en CO 2 .

De fijnmazige roestvrije
luchtfilter die de gehele
oppervlakte omvat houdt
de vervuiling vast

Verfris de lucht met geïoniseerde nevel!
Geïoniseerde nevel, van nanometer afmeting, heeft een sterk ontgeurend effect
en onderdrukt virussen, bacteriën en schimmels in de lucht.

op, die in de ruimte gebracht wordt via de lucht van de klimaatregelaar. Deze nevel omhult

De uiterst fijne geïoniseerde nevel ontbindt

en onderdrukt virussen, bacteriën en schimmels voor 99,99 % * en verteert en verwijdert

en verwijdert kookgeuren, geur van sigaretten

tevens geuren.

en huisdieren en ...

met bacteriën verneveld in een doos van 1 m³. Na luchtcirculatie en generatie van geïoniseerde nevel is het aantal virussen, bacteriën en schimmels
* Getest
opgemeten. Na 40 minuten was 99,99 % van de bacteriën onderdrukt. Getest door Kitasota Research Center of Environmental Sciences.

Ioniserende Mistgenerator

Ontgeuren van Lucht
Residu ratio van Ammoniak

Een ionengenerator in de unit wekt een uiterst fijne onzichtbare nevel van nanometer afmeting

Uitstekend Desinfecterend
en Ontgeurend Effect

Hou Je Ruimte Zuiver met Geïoniseerde Nevel

Binnenin de klimaatregelaar wordt water onttrokken

Ongecontroleerd

Geïoniseerde mist

Circa 80 %
ontgeurd na
60 min.

aan de ruimtelucht, door druppels te laten neerslaan
op een koud oppervlak. Deze waterdruppels worden
geïoniseerd onder hoogspanning en verstoven in
de ruimte. Watertoevoer is niet nodig.

zelfs de geur in kleding of gordijnen.

Ioniserende mistgenerator

Rapport n° KK18_0040, KS18_0214, KS18_0215.

Geïoniseerde
Nevel

Test resultaat behaald in een doos van 1 m³ met één
binnenunit. Initiële concentratie van ammoniak van
ong. 30 ppm, temperatuur 32°C, vochtigheid 40%

Geur
Geïoniseerde
Nevel

Binnenlucht wordt
afgekoeld, daardoor
ontstaan waterdruppels

Geïoniseerde mist

Circa 60 %
ontgeurd na 180 min.

De warme zijde van
een Peltier-element
wordt afgekoeld door
luchtcirculatie

Afkoelend

Ongecontroleerd

Doek opgehangen in een ruimte van 22,7 m³ op 4 m
afstand van de binnenunit, meting door geursensor.
Temperatuur 32°C, vochtigheid 40%
Geïoniseerde nevel is uiterst fijn, nanometer grootte en dus onzichtbaar.

Minuscuul kleine
waterdeeltjes 20-50 nm

Warmteafgevend

Residu ratio van Sigarettengeur

Ontgeuren van Stof

Mist absorbtienaald
pikt de waterdruppels op

Peltier-element
Hoogspanning

Water is geïoniseerd
door de hoogspanning en
verstoven

Er kan geïoniseerde mist gegenereerd worden met ruimtetemperaturen
van 16-32°C en vochtigheden van 35-70%

Uiterst Efficiënt Inverter Systeem

IQ Brein
De werkingscondities worden 4000 keer per seconde nagezien en een

Krachtig & Energiebesparend

hoogefficiënte regeling van de werking wordt daardoor mogelijk,

Het Hitachi Inverter Systeem maakt het mogelijk om de gewenste

gebaseerd op de informatie van al de sensoren in binnen- en buitentoestel.

ruimtetemperatuur snel te bereiken en is efficiënter dan de
conventionele start-stop zoals toegepast in systemen met vaste
snelheid. De Hitachi Inverters passen de snelheid van de

Centrale regeling

Binnentemperatuur
sensor

Binnen warmtewisselaar sensor

compressoren aan (verhogen/verlagen) op een energiebesparende
manier, terwijl de gewenste temperatuur behouden wordt.

Buiten warmtewisselaar sensor

Buitentemperatuur
sensor
IQ Brein

Krachtige Opstart & Energiebesparend

Compressor (TPM)

Inverter
Niet Inverter
ON

Multi-dimensionele Warmtewisselaar
Een compacte maar multi-dimensionele warmtewisselaar in de strakke innovatieve
binnenunit resulteert in hoge prestaties en een uitstekend comfort.

OFF
Tijd

Hitachi DC compressoren maken gebruik van motoren met permanente

Te Warm

Temperatuur

Een krachtige werking met de hoogst mogelijke energiebesparingen,

magneten, terwijl conventionele motoren niet kunnen magnetiseren
zonder elektrische voeding. Het resultaat is dat Hitachi DC compressoren

Comfort
Koud

meer dan 10% (!) efficiënter werken met als nog bijkomende voordeel
dat het irriterende geluid, veroorzaakt door de elektromagnetische golven,
Inverter
Niet Inverter

Tijd

volledig geëlimineerd wordt.

Superieure Werking

Hoge COP
Hitachi 2.0kW inverter model
Nieuw model RAS-18SX8

COP verhoogd
met

65%

COP verhoogd
met

65%

Motor Effficiëntie (%)

zorgen samen met diverse functies voor écht comfort

DC Control

Verfijnde Temperatuurregeling

10 % winst in efficiëntie
DC Inverter Motor
AC Inverter Motor

Motor (TPM)

Vergelijking van Motor Lawaai (uitgevoerd door Hitachi)

In koeling

In verwarming

Geluidsniveau (dB)

Innovatieve All-DC inverter technologie

Elektromagnetisch lawaai veroorzaakt
door de spanningsfrequentie

Eco-Scroll Compressor

DC Ventilator Motor
AC Ventilator Motor

De efficiëntie is nog sterk verbeterd door een
Frequentie (Hz)

cilinder van grote capaciteit en door de verliezen
bij het samenpersen van koelmiddel te
minimaliseren. Uitgerust met een hoogefficiënte

Stille Werking

motor, welke zelfs bij zeer lage spanning loopt

Stilte wordt ook bereikt door de zeer efficiënte inverter. In de stilste

op het moment dat de ingestelde temperatuur
bereikt is.

Eco-Scroll Compressor

stand (Ex-Low ventilatorstand) bedraagt het geluidsniveau 20 dB.

Het strak en elegant design brengt hogere
kwaliteit in de leefomgeving

162-graden Brede Luchtuitlaat

Automatische Luchtkwaliteitsregeling

162-graden brede luchtuitlaat. De richting van de luchtuitlaat kan

De luchtkwaliteitssensor detecteert de luchtvervuiling in de ruimte en

ingesteld worden ongeacht de plaats van opstelling. Ook comfortabel

de klimaatregelaar voert dan alsnog automatisch de inox plasma

in een grote ruimte.

luchtreiniging uit, in het geval de lucht niet zuiver genoeg is.

Real Dry
Het warmterecuperatiesysteem maakt ontvochtigen mogelijk zonder de
Een zeer ruime instelling van de
luchtstroom is mogelijk, aangepast aan
de plaats van opstelling en indeling van
de ruimte (centraal geplaatst, in de linker
of rechterhoek, enz.).

ruimte af te koelen. Met het werkingsbereik van 40 % vochtigheid worden
schimmels volledig onderdrukt. Ook kunnen de werkingsmodes Auto,

Kenmerken

Quick Laundry, House-sitter en Dew Condensation Control gekozen
worden volgens noodzaak.

Vochtige lucht

Jet Flap

Fijnmazig Inox Filter

Automatische Filterreiniging

Roestvrije Binnenstructuur

Warmtewisselaar met Titanium Coating

Roestvrije Plasma Luchtreiniging

Zilver Ion Ventilator

Ontgeuren door Geïoniseerde Mist

Verwarming Mogelijk vanaf -20°C

Opgewarmd om de
temperatuur aan te
passen

Het gebruikscomfort is sterk verbeterd door de jet flap : de lucht wordt verder
horizontaal verdeeld bij koeling en naar beneden gestuurd bij verwarming.

Afgekoeld om te
ontvochtigen

Koeling
Comfortabele droge lucht
Gebruikt warmte afkomstig van de buitenunit

Eigenschappen SX serie (made in Japan)
Binnenunit

Model

Buitenunit
Stuurt automatisch de lucht naar het plafond toe om efficiënt te koelen.

Verwarming

Elektrische voeding

Tijdens “Real Dry & Dry Cool”
De in de ruimte gewenste vochtigheid

Indicatie Vochtigheid

Koelvermogen (min-max)
Verwarmingsvermogen (min-max)

kan men instellen met de

Totaal opgenomen vermogen

afstandsbediening. Met één druk op
de Vochtigheidscontroleknop kan men
de instelling van de gewenste
De jet flap stuurt de warme lucht naar beneden om efficiënt te verwarmen.

vochtigheid met 5% verhogen of
verlagen tussen 40 en 70%.

Koeling
Verwarming

Vochtigheidscontrole
Knop

EER

Koeling

COP

Verwarming

Geluidsdruk

Koeling

(Hi/Me/Lo/Ex-Lo)

Verwarming

Afmetingen

Binnenunits

(H x L x D)

Buitenunits

Koelmiddel
Leidingslengte

Max/Niveauverschil

