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     Solutions

   pour le
  Tertiaire

Verwarming & Airconditioning

HANDELSZAKEN
KANTOREN
HOTELS

« Ik opteer simpelweg 
voor absoluut   
comfort »

Oplossingen voor tertiaire  toepassingen 
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Een optimaal comfort voor mijn klanten

en medewerkers is een absoluut

noodzakelijk onderdeel van het

succes van mijn activiteit.

Ik wens hen het beste te bieden

en verwacht dat dan ook

te kunnen :

de omgeving kunnen verwarmen

of koelen, makkelijk de voornaamste

functies kunnen regelen en automatiseren,

alles indien nodig kunnen

herinstellen…

En tenslotte ook nog kunnen besparen!

De HITACHI oplossingen beantwoorden

aan mijn huidige behoeften… en

anticiperen op mijn verwachtingen van morgen!

De professionele oplossingen van HITACHI

Verlang
het beste
 comfort.



thermodynamische
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Met omkeerbare airconditioning  verwarm 
ik in de winter en  koel ik in de zomer en op die manier 
behoud ik het jaar rond een aangename temperatuur!

OMKEERBARE AIRCONDITIONING,   
HOE WERKT DAT ? 

De werking van een HITACHI airconditioner berust op het   
principe: de calorieën (warmte) in de lucht worden van de ene naar een andere  
omgeving gebracht middels een vloeistof.

De airconditioners halen deze calorieën uit de lucht: ze worden ook wel 
WARMTEPOMPEN

In tegenstelling met alle andere verwarmingssystemen is het thermodynamische  
werkingsprincipe het enige dat meer energie aflevert dan dat het zelf verbruikt. 
Het is dan ook de meest milieuvriendelijke oplossing.

In de winter worden calorieën van 
buiten naar binnen gebracht.

In de zomer wordt de warmte van
binnen naar buiten gebracht.

De installaties bestaan uit een buitenunit, dmv koelleidingen verbonden met één 
of meer binnenunits die de warme of gekoelde lucht verdelen.

genoemd.
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WAAROM AIRCONDITIONING ? 
 

Gedurende de ganse dag lopen klanten 

in en uit de winkeldeuren. 

Het spreekt voor zich, hoe meer

bezoekers, hoe beter de zaken...

Problemen stellen zich bij lage

temperaturen. 

Ik wil 

comfort 
 op mijn 

werkplek !

Kantoren met grote zonbeschenen 

ramen kunnen in de zomer al snel

veranderen in een echte oven...

Met omkeerbare airconditioning 

koelt u in de zomer en verwarmt

kortom ... 

u werkt steeds in optimale

condities !

Gezien de oriëntatie van kantoorruimtes verschilt,
 is een aparte regeling van de temperatuur  

per lokaal wenselijk en met deze systemen 

is dit ook makkelijk te realiseren.

In de keuken is een « hittegolf » 

geen uitzondering, doch in de  

verbruikszaal is het een absolute 

noodzaak dat uw klanten 

een comfortabele atmosfeer ervaren,

met aangepaste temperaturen.

Met airconditioning is de temperatuur  

aan elke tafel aangenaam te houden.

En voor een totaal comfort is het 

daarenboven mogelijk  

de temperatuur te wijzigen

vlakbij de deuren, die anders té warm 

of té koud worden.

Airconditioning is een oplossing

die klanten en personeel een 

homogene temperatuur en een

Ook bij mezzanines of bij nog diepere 

winkelruimtes is het mogelijk 

met precisie een gewenste ingestelde 

temperatuur te behouden dankzij   

een discrete en efficiënte installatie.

4

u in de winter,

in de zones

optimaal comfort verzekert. 
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GOED OM  
WETEN…

Aanzienlijke besparingen op  
uw energieverbruik.
Airconditioning laat me toe goedkoper  

te verwarmen.

* volgens installatie en gebruik.

Een echte opbrengst van uw investering.
In vergelijking met traditionele systemen is omkeerbare airconditioning voordeliger  (2).

Met respect voor het milieu.

HITACHI engageert zich in het respect voor het milieu en beantwoordt aan de strikste internationale normen :

HITACHI gebruikt een niet vervuilend koelmiddel : R410A. Dit is bovenal niet schadelijk voor de ozonlaag.

CE : beantwoordt aan de Europese regelgeving voor machines op laagspanning.

RoHS : de HITACHI producten worden geproduceerd conform de Europese milieurichtlijn RoHS, die
het gebruik van bepaalde stoffen (zoals lood, kwik, …) beperkt in elektrische en elektronische apparatuur.

WEEE : HITACHI vervult zijn verplichtingen betreffende WEEE. Neem contact op met ons voor meer inlichtingen.

ISO 14001 : de productieprocessen beantwoorden aan deze milieunormen.

De laatste tijd stelt men
een gevoelige stijging

 

van de gas- en  
olieprijzen vast.
Omkeerbare airconditioning
gebruikt enkel stroom
en deze kent een 

 

stabieler prijsverloop. 
Daarnaast blijven de  
calorieën gratis!

 
 

De meest rendabele  
oplossing !

Jaar 1+2+3

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

INITIËLE
INVESTERING

VERBRUIK
OVER 3 JAAR

TOTALE
UITGAVEN

OVER 3 JAAR

CHAUFFAGE
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

REVERSIBLE

Jaar 1+2+3 Jaar 1+2+3

= = =

+ + +

Ik wens meer 
dan enkel 

 

koelen of

verwarmen !
 

ELEKTRISCHE
VERWARMING

VERWARMING
OP GAS

VERWARMING
OMKEERBARE

AIRCONDITIONING

1kW verbruik =  

Tot 60 % 
gratis energie !
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  In vergelijking met elektrische verwarming. Indicatief voorbeeld.

Volgens installatie, gebruik en plaats.

(1) 

 (2) Indicatief voorbeeld. Volgens installatie, gebruik en plaats.

(1) 

4kW warmte 
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SPECIFIEK BIJ  
HITACHI… 

Ik verlaag mijn energieverbruik met   
ongeveer 40 %* dankzij de 
DC Inverter technologie.
Een systeem dat veelvuldig stoppen en starten vermijdt  

* t.o.v. een klassieke airconditioner

Ik beschik over een verwarming met 
gegarandeerde werking tot - 20°C buiten.

Ik beschik over één der beste COP’s*  

van de markt.

*Coefficient of Overall Performance.

Ik respecteer  
het milieu.  

Minder koelmiddel (-15%) in de HITACHI 

apparatuur t.o.v. wat de markt biedt.

Ik stel zelf vrij  
de temperatuur in. 

Individuele of centrale regeling  

(centraal beheer of onafhankelijk).

Ik kies voor het beste,  
met energielabel «A».

Ik opteer voor  
stilte.
Het ontwerp en de optimale werking 

garanderen een zeer laag geluidsniveau  

(compressoren en ventilatoren  

speciaal hiervoor ontworpen).

Ik beheer makkelijk  
mijn installatie.

  Lokaal : afstandsbediening, bedraad of  

infrarood, uitgebreid of vereenvoudigd,  

met mogelijkheid om de instellingen te begrenzen.

  Gecentraliseerd : beheersoftware op 

PC (CS-Net).

  Vanop afstand : gecentraliseerd 

met toegang via internet 

(CS-Net Web).

Ik gebruik voor al mijn apparatuur 
hetzelfde type afstandsbediening. 
Een principe dat de kern is bij het concept 

 «System Free» van HITACHI.

Ik beschik over een veelvoud aan
interessante functies. 

Reeds aanwezige functies die enkel geactiveerd dienen 

te worden om een perfecte aanpassing van eender welke

configuratie te bekomen : stille nachtstand, stand met

gereduceerd verbruik, «comfortstand», vorstvrije stand, ...
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INVERTERNIET - INVERTER

10 pluspunten 
die me steeds
meer geven ! 

80

40

60

20

WASMACHINE

52 IVX BUITENUNIT 

VERKEER 

BINNENUNIT

RITSELEN VAN
BLADEREN

6

(Volgens model)

GEPRODUCEERDE ENERGIE
VERBRUIKTE ENERGIE



7

DE HITACHI OPLOSSINGEN VOOR  

Wat ook de 
configuratie en 
de begrenzingen 
zijn van mijn 
ruimte,

Ik heb de 
oplossing!

< tot 100 m >

Cassette 
600 x 600 

Kanaliseerbare
unit

Plafond -

Vloermodel

Max.
niveau 

verschil :
 

< tot 150 m >

 

Om een comfortabele winkelruimte te bekomen is het dikwijls nodig  5 verschillende temperatuurzones te creëren, bijvoorbeeld 
aan de ingang, in het kantoor, in de verkoopruimte, de opslag en de mezzanine.

De IVX oplossing biedt de mogelijkheid  geen enkele toegeving te moeten doen qua comfort en vermogen, en dit toch 

Daarenboven is een IVX installatie zeer compact en gebruiksvriendelijk.

Tenslotte is IVX ook de beste oplossing voor iedereen die begaan is met het milieu.

SOLUTION  

SOLUTION
 

In een groter geheel van diverse kantoorruimtes is het belangrijk dat medewerkers de temperatuur kunnen kiezen die het
best overeen komt met hun soort van werk.

De SET FREE oplossing beantwoordt hieraan en is geschikt voor complexe en moderne configuraties : datalokalen, inkomhal,
noord- of zuidoriëntatie, grote glaspartijen, ...

SET FREE is eveneens zeer makkelijk aan te sturen. Het systeem kan volledig vanop afstand beheerd worden, hetgeen aan de
onderhoudsbedrijven toelaat dit dan ook met lagere kosten te doen.

VERWARMING EN AIRCONDITIONING

binnen een  gelimiteerd budget.

Max.
niveau

verschil :Max.
niveau

verschil:

model
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De ideale 
oplossing

voor mijn
winkelruimte ! 

SOLUTION

Boetieks, restaurants, bars,
kapsalons, kleine en grote 
winkelruimtes, fitnessruimtes,
slagerijen, bankfilialen, ...
HITACHI biedt voor elke situatie

De IVX oplossing 
staat garant voor  

comfortoptimaal

IVX is een HITACHI exclusiviteit :  
een nieuw concept van buitenunit,
ultracompact en zeer krachtig.
De IVX buitenunits verzekeren een
maximaal comfort in grotere ruimtes,
en tevens waar  4 lokalen onafhankelijk
dienen behandeld te worden.

8

de oplossing. 
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LA SOLUTION

80

40

60

20

52 IVX BUITENUNIT

VERKEER 

WASMACHINE

RITSELEN VAN
BLADEREN

Afmetingen 43%  
kleiner t.o.v.  
een klassiek model
(gewicht : -25%)

 Voordelen
die alles 
veranderen !  

SOLUTION

Grote Prijs voor de Vernieuwing
(Economie en Ecologie)
toegekend door de  
Japanse overheid

 

Eén van de beste COP’s op de markt.

Nog milieuvriendelijker. 
Ten opzichte van zijn concurrenten gebruikt een IVX buitenunit 30 % minder koelmiddel terwijl hij toch krachtiger is.

Het laagste geluidsniveau in zijn klasse.
38 dB(A)* op de schaal van storend geluid. 
* 3HP in nachtstand.

Gereduceerde afmetingen en gewicht  
vergemakkelijken de installatie  
en beperken zo de opstartkosten.

-43%

NIEUW
MODEL

930 1 100750

1 
74

5

1 
74

5

390

KLASSIEK
MODEL

Begane grond

1ste verdieping

3.49
4.41*

STANDAARD COP IVX

* Voor elke verbruikte kWh
elektriciteit levert de IVX
4,41** kWh warmte!

* * 4 HP

De mogelijkheid 2 verdiepingen te behandelen
met slechts 1 buitengroep.
Het enige toestel in zijn categorie
dat een volledig onafhankelijke
regeling in 4 zones toelaat, met
ondertussen airconditioning
over 2 verdiepingen, door de 
mogelijkheid tot 3m niveau-

GEPRODUCEERDE ENERGIE
VERBRUIKTE ENERGIE

BINNENUNIT

verschil te hebben tussen de 
diverse binnenunits. 

COP
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1 tot 4 binnenunits aansluitbaar op elke IVX 

Onafhankelijke of gegroepeerde regeling mogelijk
Diverse opstellingen zijn mogelijk: van 1 tot 4 binnenunits regelen met één afstandsbediening.  

Enkele voorbeelden :

MONO

TWIN

TRI

QUADRI

MONO

TWIN

TRI

QUADRI

Flexibel, 
aanpasbaar, 
met HITACHI
verveelvoudig ik 

de combinatie

SOLUTION

  Oppervlakte : 690 m2

  Geïnstalleerd vermogen : 56 kW

   Soort lokaal : winkelruimte

 
2 luchtkanalen in textiel

  Buitenunits : 2 RAS-10HRNM

  Binnenunits : 2 RPI-10FSNE

WINKELRUIMTE FEU VERT
Bron

REFERENTIE VAN EEN GEBRUIKER

UTOPIA IVX
UTOPIA IVX UTOPIA IVX

UITAAN

T= 20°C T= 19°C T= 20°C T= 19°C T= 20°C

T= 20°C T= 19°C T= 20°C

De onafhankelijke regeling laat toe de temperatuur in elk van de ruimtes apart in te stellen:  

dit biedt een optimaal comfort.

10

mogelijkheden

buitenunit

Principe installatie : luchtverdeling middels

-
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Technische 
gegevens   

SOLUTION

BUITENUNITS  DC INVERTER WARMTEPOMP UTOPIA IVX                  
   Eenh. RAS-3HVRNME RAS-4H(V)RNME RAS-5H(V)RNME RAS-6H(V)RNME RAS-8HRNM RAS-10HRNM RAS-12HRNM

Tot. koelvermogen (nom - max) kW 7,1 - 8,010 - 11,2 12,5 - 14,0

Tot. verwarmingsvermogen (nom - max) kW 8,0 - 10,6 11,2 - 14,0 14,0 - 18,0 16,0 - 18,0

C.O.P (koelen / verwarmen) 3,66 / 4,21 4,10 / 4,41 3,54 / 4,12 3,29 / 3,78

Energielabel (koelen / verwarmen) A/A A/A A/A A/A

Geluidsniveau (nachtstand) (1) dB(A)

20,00 - 22,40

22,4  - 28,00

3,36 / 4,24

A / A

52 (50)

25,00 - 28,00

28 - 35

3,20 / 3,93

A / A

55 (53)

30,00 - 33,50 

33,50 - 37,50 

3,10 / 3,83

B / A

58 (55)42 (38) 44 (40) 46 (42) 48 (45)

Afmetingen (H x L x D) mm 1650 x 1100 x 390950x370x800                                        950x370x1380   

Gewicht kg 170 17367 114 115

Werking tot °C  Koelen : -5°C DB / + 46°C DB Verwarmen : -20°C NB / +15,5°C NB  
(1)in koeling

Compatibele binnenunits.

VLOERMODEL MET  
OMKASTING

  Kan opgesteld worden  
als radiator
  Zeer geschikt voor
renovatie (eenvoudige
installatie)

VLOERMODEL ZONDER  
OMKASTING 

  Vloermodel dat  
perfect kan
weggewerkt worden. 
Inbouwbaar en 
aankleedbaar

KANALISEERBAAR 

  Perfect te
integreren in
het verlaagd
plafond
  Enkel de  
luchtroosters zijn
zichtbaar 

WANDMODEL

  Eenvoudig en  
compacte 
afmetingen
  Geschikt voor
kleine ruimtes

2-WEG CASSETTES 

  Installatie in 
verlaagd plafond
  Aangepast aan
gangen, inkomhallen, 
smalle lokalen

PLAFONDMODEL 

  Verre luchtworp  
en hoog vemogen
  Aangepast voor 
grote ruimtes

4-WEG CASSETTES 
600 x 600

  Perfecte
integratie : kan 
in de plaats van 
een plafondtegel 
ingebouwd worden

4-WEG CASSETTES 
800 x 800

  Installatie in   
verlaagd plafond
  Aangepast voor 
grote ruimtes 
(brede keuze aan 
vermogens)

Vermogen

 

van de

 

binnenunits

25 kW

5 kW

25
kW

2,2
kW

MODEL

7,10 - 8,00 14,0 - 16,0
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Kantorencomplexen, hotels, winkelcentra … 
SET FREE is toepasbaar overal waar betrouwbaarheid,  
lage onderhoudskosten, moduleerbaarheid, flexibiliteit en 
bovenal een laag energieverbruik van belang zijn.

Met het SET FREE gamma is HITACHI in staat tot 
32 ruimtes per buitenunit elk apart te behandelen,
middels een performante en zeer volledige installatie.

Het SET FREE systeem,
de verzekering van een
beheersbare investering.

Het 3-pijpssysteem : nog meer
comfort en nog meer besparingen !

Volgens de noord- of zuidorïentatie
van een gebouw is het best mogelijk  
dat de koel- en verwarmingsbehoeften 
van lokalen sterk uiteenlopen.  
Met een 3-pijpssysteem is het mogelijk
tegelijkertijd te koelen en te verwarmen  
in twee verschillende ruimtes, 
met behulp van verdeeldozen.  

 Het 3-pijpssysteem laat eveneens
warmteterugwinning toe :  
de calorieën uit de ruimtes waar
er gekoeld wordt, worden hergebruikt 
in ruimtes waar er op dat ogenblik 
verwarmd wordt. 
De besparing kan tot 50% bedragen 
t.o.v. klassieke systemen.

SOLUTION

12

WARMTEWISSELAAR 
KPI

  Warmte-  
terugwinning op  
de afzuiglucht
  Energiebesparend 
  Lucht�ltering :
voor een betere 
luchtkwaliteit

ECONOFRESH 

  Verse luchttoevoer
  Free cooling, 
tot 25% besparing

Verse luchtbehandeling 
mogelijk.

De professionele 

oplossing
voor mijn 

kantoren !

3-pijpssysteem
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SOLUTION

Uitgebreide installatiemogelijkheden.
  Mogelijkheid de buitenunit 
binnen op te stellen door de  
beschikbare opvoerhoogte.

 Geringe vloeroppervlakte.

 Vanuit de fabriek gemonteerd en getest : meer betrouwbaarheid.

  Aanpasbaar aan de evolutie van uw gebouw : 
uitbreidbaar systeem.

Breed werkingsgebied.  

 

Diverse mogelijkheden qua regeling en sturing..
Centraal beheersysteem (autonome interface) en bereikbaar via internet :  
zie ook pagina 15.

Reëel betere energetische prestaties.
Een COP van 4,58 -  één van de beste op de markt.

door rooster

0,27 m2 1,43 m2

4.08
4.58*

STANDAARD
COP

COP SET FREE

  Oppervlakte : 1.169 m2, verdeeld over 4 verdiepingen
  Geïnstalleerd vermogen: 120 kW
   Toepassing : ouders van een ziek kind kunnen
er overnachten, hotelresidentie

    Behandelde lokalen : zitruimtes, speelzalen, 
ontbijtzaal, kamers
  Apparatuur : SET FREE + MULTIZONE
  Buitenunits : 4 omkeerbare units
  Binnenunits : 32 kanaliseerbare en 4 wandmodellen

HOUSE OF CHARITY RONALD MC DONALD
Nantes 

REFERENTIE VAN EEN GEBRUIKER

Ik neem mijn 
voorzorgen voor de 
toekomst
met een 

uitbreidbaar 
systeem.   

* 8HP model

Buitentemperatuur

Koeling

Verwarming

Luchttoevoer

Luchtinlaat

Luchtuitlaat

GEPRODUCEERDE ENERGIE
VERBRUIKTE ENERGIE
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TECHNISCHE 
gegevens

SOLUTION

Aansluitbare binnenunits (2,2 kW tot 25 kW).

2-WEG CASSETTE  

   

  

PLAFONDMODEL 

   

  

VLOERMODEL MET  
OMKASTING

  

  

VLOERMODEL ZONDER  
OMKASTING 

  

 
 

KANALISEERBAAR 

  

   

WANDMODEL 

   

  

4-WEG CASSETTE
600 x 600

  

4-WEG CASSETTE  
800 x 800

   

  

 

MINI SET FREE Eenh. RAS-3FSVNE RAS-4FSVNE RAS-5FSVNE
Koelvermogen kW 8,00 11,20 14,00
Verwarmingsvermogen kW 9,00 12,50 16,00
COP (koelen / verwarmen) 3,59 / 3,54 3,87 / 3,53 3,78 / 3,45
Geluidsniveau (nachtstand) dB(A) 45 (41) 47 (43) 49 (45)
Afmetingen (H x L x D) mm 800 x 850 x 315 1240 x 950 x 315
Gewicht kg 66 98 102
Maximaal aantal binnenunits 4 6 7
Werking tot °C Koeling : -5°C DB / + 43°C DB      -      Verwarming : -20°C NB / + 15°C NB

2-PIJPSSYSTEEM Eenh. RAS-5FSN RAS-8FSN1(E) RAS-10FSN1(E) RAS-12FSN1(E) RAS-14FSN1 RAS-16FSN1
Koelvermogen kW 14,00 22,40 25,00 33,50 40,00 45,00
Verwarmingsvermogen kW 16,00 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00
COP (koelen / verwarmen) 3,01 / 3,60 3,71 / 4,58 3,60 / 4,16 3,63 / 4,31 3,27 / 4,32 3,10 / 4,27
Geluidsniveau (nachtstand) dB(A) 52 (47) 56 (51) 58 (53) 60 (55) 61 (56) 62 (57)
Afmetingen (H x L x D) mm 1645 x 630 x 750 1745 x 950 x 750 1745 x 1210 x 750
Gewicht kg 160 215 225 335
Maximaal aantal binnenunits 8 13 16 20
Werking tot °C

3-PIJPSSYSTEEM
(met warmterecuperatie) Eenh. RAS-8FXN RAS-10FXN RAS-12FXN RAS-16FXN RAS-18FXN RAS-20FXN
Koelvermogen (1) kW 22,40 28,00 33,50 45,00 50,00 56,00
Verwarmingsvermogen (1) kW 25,00 31,50 37,50 50,00 56,00 63,00
COP (koelen / verwarmen)  (1) 3,22 / 3,99 3,18 / 3,46 3,01 / 3,53 3,32 / 3,69 3,04 / 3,43 3,19 / 3,61
Geluidsniveau (nachtstand) dB(A) 56 (51) 58 (53) 60 (55) 62 (57) 62 (57) 62 (57)
Afmetingen (H x L x D) mm 1745 x 950 x 750 1745 x 1910 x 750
Gewicht kg 295 305 320 527 570 570
Maximaal aantal binnenunits 13 16 16 20 20 20
Werking tot °C

2-PIJPSSYSTEEM Eenh. RAS-18FSN1 RAS-20FSN1 RAS-24FSN1 RAS-28FSN1 RAS-32FSN1 RAS-36FSN RAS-42FSN
Koelvermogen kW 50,40 56,00 69,00 80,00 90,00 101,00 118,00
Verwarmingsvermogen kW 56,00 63,00 77,50 90,00 100,00 113,00 132,00
COP (koelen / verwarmen) 3,50 / 4,24 3,25 / 4,14 3,25 / 4,40 2,88 / 4,23 2,66 / 4,18 2,70 / 3,50 2,65 / 3,45
Geluidsniveau (nachtstand) dB(A) 62 (57) 62 (57) 63 (58) 64 (59) 64 (59) 63 (58) 64 (59)
Afmetingen (H x L x D) mm 1745 x 1910 x 750 1745 x 2430 x 750 1745 x 3390 x 750
Gewicht kg 460 675 720 720 920 64 (59)
Maximaal aantal binnenunits 20     27 (2) 31 (2) 32 (2) 32 32(

Werking tot °C

3-PIJPSSYSTEEM
(met warmterecuperatie) Eenh. RAS-24FXN RAS-30FXN RAS-32FXN
Koelvermogen  (1) kW 69,00 85,00 90,00
Verwarmingsvermogen (1) kW 77,50 95,00 100,00
COP (koelen / verwarmen)  (1) 3,08 / 3,57 2,83 / 3,41 2,67 / 3,41
Geluidsniveau (nachtstand) dB(A) 62 (57) 63 (58) 63 (58)
Afmetingen (H x L x D) mm 1745 x 2430 x 750
Gewicht kg 712 755 780
Maximaal aantal binnenunits 27(2) 32(2) 32(2)

Werking tot °C

(1) Totaal vermogen met 100% aangesloten binnenunits     (2)  Maximaal aantal binnenunits van 0,8 en 1,0 HP is beperkt tot 12.

Koeling : -5°C DB / + 43°C DB      -      Verwarming : -20°C NB / + 15°C NB

Koeling : -5°C DB / + 43°C DB      -      Verwarming : -20°C NB / + 15°C NB

Koeling : -5°C DB / + 43°C DB      -      Verwarming : -20°C NB / + 15°C NB

Koeling : -5°C DB / + 43°C DB      -      Verwarming : -20°C NB / + 15°C NB

Installatie in 
verlaagd plafond
Aangepast aan
gangen, inkomhallen, 
smalle lokalen

Perfecte
integratie : kan 
in de plaats van 
een plafondtegel 
ingebouwd worden

Installatie in  
verlaagd plafond
Aangepast voor 
grote ruimtes 
(brede keuze aan
vermogens)

Verre luchtworp 
en hoog vemogen
Aangepast voor 
grote ruimtes

Kan opgesteld worden 
als radiator
Zeer geschikt voor
renovatie (eenvoudige
installatie)

Vloermodel dat 
perfect kan
weggewerkt worden.
Inbouwbaar en
aankleedbaar

Perfect te
integreren in
het verlaagd
plafond
Enkel de 
luchtroosters zijn
zichtbaar 

Eenvoudig en 
compacte 
afmetingen
Geschikt voor
kleine ruimtes
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Ik kies voor een 
eenvoudiger 
beheer, 
flexibel en 
economisch !

DE BEHEERSOPLOSSINGEN
VAN HITACHI 

 PC-LH3A PC-P2HTE PC-P5H1E PSC-5S PSC-5T

STANDAARD  
BEDRADE AFSTANDSBEDIENING 

MET KLOK
  Deze laat de controle van
de werkingscondities toe,
zoals bv. de temperaturen en
vochtigheid. 
  Dag- of weekprogrammatie 
(AAN/UIT) mogelijk.
  Stuurt tot 16 toestellen aan.

BEDRADE VEREENVOUDIGDE  
AFSTANDSBEDIENING

  Deze laat de instelling 
van alle basisfuncties van
de unit toe.
  Stuurt tot 16 toestellen aan.

CENTRALE BEDRADE  
AFSTANDSBEDIENING

  Deze stuurt tot 64
binnenunits aan, met de
mogelijkheid deze te her-
groeperen volgens de 4
werkingsmodes.  
  Stuur tot 64 toestellen aan 

BEDRADE WEEKKLOK  

  Het dagelijks in- en 
uitschakelen van de unit kan 
over een volle week 
geprogrammeerd worden.

INFRAROOD 
AFSTANDSBEDIENING

  Deze laat toe bevelen  
naar de binnenunit
te zenden betreffende 
werking en  
instellingen.
  Maximaal 6m afstand. 

AFZONDERLIJKE REGELING CENTRALE REGELING

Een uitgebreide keuze aan afstandsbedieningen.

CS-NET WEB biedt totale controle, waar u ook bent !

Hou een oogje in het zeil,  
zelfs onderweg...

NOUVEAU
MODELE

Deze eenvoudige interface (hardware en
software) laat beheer van uw installatie
toe met enkele muisklikken : aan/uit 
zetten van de toestellen, instellen van 
gewenste temperatuur volgens de  
werktijden, verbruiksmeting, historieken
en alarmlogboek raadplegen, …

De “LONWORKS®” 
laat de meeste GBS toe de 
SET FREE systemen te
beheren.

Het GBS kan heel wat functies
gebruiken : vorstvrij houden,
optimalisatie van de instel-
temperatuur, beperken van de 
temperatuur, instellen van de

 temperatuur, …

* HITACHI
 
heeft eveneens

interfaces voor KNX / BACNET / 
Modbus contacten.

HARC 70 BX interface, 
totale beheersing vanuit 
eender welke GBS (Gebouwen 
Beheer Systeem) *

interface



 V e r w a r m i n g  &  A i r c o n d i t i o n i n g

uw installateur

HITACHI
Een naam,  een ervaring

 Meer dan 50 jaar ervaring in het domein van verwarming en airconditioning
 Meer dan 2.000.000 verwarmingssystemen geproduceerd per jaar wereldwijd
 Nummer één in Japan in diverse secties

Uw installateur
Een know-how,  een professional
Om misverstanden tegen te gaan,  informeer naar :

Een warmteverlies- & aanwinstberekening maken om vermogens te bepalen
Een aan uw behoeften aangepaste keuze van apparatuur maken
Een installatie volgens de regels der kunst ontwerpen
Opvolging na de verkoop verzekeren middels een onderhoudscontract
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