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INHOUD

Energiebesparende 
klimaatoplossingen
Levensgenot begint thuis. Daarom bieden wij u voor het optimale wonen een 
grote keuze aan airconditioners voor een individueel genot. De nieuwste 
generatie blinkt in veel opzichten uit.

Onze Premium-units bieden met een fraai ontwerp en techniek het 
hoogste comfort, zuivere allergeen-arme lucht en een van de hoogste 
efficiëntiewaarden in de markt.

INHOUD
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Levensgenot begint thuis. Met onze techniek kiest u bewust 

voor een leven waarin comfort op zijn waarde wordt geschat. 

Want de bedrijfsfilosofie van Hitachi luidt: het leven altijd zo 

aangenaam mogelijk in te richten. Geniet eenvoudigweg van 

uw welzijn.

Genoeg redenen voor 
een goede omgeving

COMFORT

Onze airconditioningsystemen reinigen de lucht gegarandeerd van 

allerlei schadelijke deeltjes. Daarvoor gebruiken we bijv. beproefde 

materialen zoals roestvast staal. De oppervlakten blijven voortdurend 

glad en hard. Ze verouderen niet en worden niet ruw of gebarsten. 

Deeltjes die schadelijk voor de gezondheid zijn, worden gefilterd.

GEZONDHEID

Hitachi biedt u de modernste kennis op het gebied van airconditioningsystemen. 

Al meer dan 40 jaar lang ontwikkelen wij units die u comfort en levenskwaliteit 

bieden.  

In combinatie met een elegant ontwerp en hoogwaardige materialen staat dit 

garant voor een lange levensduur.  

DUURZAAMHEID EN 
KWALITEIT

Wie gelooft dat airconditioningsystemen een dure luxe zijn, zit er helemaal naast! 

Naast de gezondheidsaspecten kunnen airconditioningsystemen helpen uw 

portemonnee te ontzien, bijvoorbeeld als ondersteuning voor de verwarming bij 

de overgang van de seizoenen. Want onze airconditioningsystemen kunnen zowel 

koelen als verwarmen. Daarnaast gebruiken onze buitenunits de hernieuwbare 

energie uit de warmte van de zon. Zo kunt u een deel van de benodigde energie 

kosteloos betrekken.  

U kunt zo gemakkelijk besparen.

KOSTENBEHEERSING

Hitachi
airconditioning-

systemen 
bieden u:

Het is aan u hoe u onze room-airconditioners wilt bedienen.  

Hetzij via een bedrade afstandsbediening, een infrarood-afstandsbediening, 

via de Smart Home-oplossing van Somfy of onze app Hi-Kumo, onze units 

reageren zonder veel extra moeite precies zoals u dat wenst.  

Stel de ruimtetemperatuur precies naar uw wensen in - eenvoudig, 

ongecompliceerd en intuïtief.

BESTURING

Onze airconditioningsystemen kunnen het hele jaar worden ingezet. Op de klassieke manier 

natuurlijk tijdens de warme periode, maar ze werken ook absoluut betrouwbaar bij een buiten-

temperatuur van -15 °C en houden uw huis ook in de winter heerlijk warm - heel erg praktisch.

KOELEN EN VERWARMEN

HITACHI-AIRCONDITIONINGSYSTEMEN
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Goede prestaties 
dankzij regeltechniek

Krachtig – veel vermogen bij behoefte
U kunt tijdelijk het koel- of verwarmingseffect maximaliseren. 

Zo bereikt u snel de gewenste temperatuur. Na maximaal 20 minuten 

schakelt de unit weer terug naar de stand die daarvoor ingesteld was.

4-zijdig zwenken – tochtvrij comfortabel binnenklimaat
De motorgestuurde luchtkleppen zorgen voor een gerichte airconditio-

ning, iets wat vooral bij ruimten met veel hoeken heel nuttig is. Met 

het unieke 4D-zwenken kan via de afstandsbediening een comfortabel 

binnenklimaat individueel worden ingesteld.

Timer – flexibel en gemakkelijk 
Afhankelijk van de gekozen afstandsbediening en airconditioner kunt u 

het gebruik via de werking van de unit besturen. 

Stille stand – fluisterstil met één druk op de knop 
Deze functie maakt het mogelijk om het geluid te beperken door de 

laagste stand van de ventilator te kiezen. U heeft zelf in de hand welke 

stand van de ventilator ingesteld wordt. 

Instelling ventilatie – prachtig variabel
Alle units kunnen door middel van vier ventilatorstanden geheel aan 

uw wensen en persoonlijke woonsituatie worden aangepast.

Slaaptimer – voor een verfrissende slaap
De nachtstand kan voor een, twee, drie of zeven uur worden ingesteld. 

De ventilatorsnelheid wordt aanzienlijk gereduceerd en werkt alleen 

nog in de stille stand. Na 20 minuten wordt ook de ventilatorsnelheid 

van de buitenunit gereduceerd. Na een uur wordt daarnaast de inge-

stelde temperatuur verlaagd. Besef daarbij: met elke graad lager wordt 

8% kostbare energie bespaard.

Werking met dag-timer (als de duur is ingesteld) Werking continu (als de duur is ingesteld)

¹  Na afloop van de ingestelde dagen in de functie vertrek-thuiskomst, schakelt de unit weer 
automatisch over naar de oorspronkelijke stand.

²  Hangt af van de buitentemperatuur (het weer) of de omstandigheden van de woning.  
De ruimtetemperatuur bereikt niet 10 °C.

³  De temperatuur is variabel in te stellen tussen 10 en 16 °C.

Vertrek-thuiskomst – onbekommerd op vakantie gaan 
De vertrek-thuiskomst-functie van Hitachi is op dit moment uniek

 in de markt en zorgt er voor dat de ruimtetemperatuur niet onder 

10 °C (naar keuze) zakt als u er langere tijd niet bent (bijv. tijdens 

een vakantie). Zo vermijdt u een te grote afkoeling van de ruimte 

en vorming van schimmel.  

De duur van deze functie kan voor bepaalde tijd worden ingesteld. 

Gaat u bijvoorbeeld drie weken op vakantie en programmeert u 

deze functie dus voor 21 dagen, dan keert de installatie na deze 

periode terug in de “normale” stand die hiervoor was ingesteld. 

De instelling is tot max. 99 dagen mogelijk.

10° C

VOORDELEN EN KENMERKEN
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Filteren van de lucht
Wasbaar filter
Sommige van onze units hebben een wasbaar koolstof en 

antibacterieel luchtreinigingsfilter. Hierdoor kunnen kleine stofdeeltjes, 

pollen en geuren, die door het filter zijn opgenomen, eenvoudig worden 

verwijderd. De filters kunnen worden gereinigd en meerdere keren 

worden gebruikt.

Vlekkeloos schoon – roestvast staal voor een betere 
reiniging
Alle delen die met lucht in aanraking komen zijn uitgevoerd in

 roestvast staal.  

De deeltjes kunnen hierdoor niet blijven hangen en intern een 

voedingsbodem voor schadelijke stoffen vormen. Met name mensen 

met allergieën zullen een duidelijk verbeterde luchtkwaliteit merken.  

Schoonmaken (1x drukken) – handmatig reinigen
Juist bij korte werkingsduur wordt de warmtewisselaar in bepaalde 

gevallen niet goed gereinigd. Daardoor kan er intern in de unit een 

voedingsbodem ontstaan voor schadelijke stoffen. Met deze functie 

kan de warmtewisselaar handmatig worden gereinigd. Wij bevelen aan 

deze functie minimaal na elke periode van koeling te activeren.

Zilver-Zink-Zeoliet-filter* – meer dan alleen maar 
een filter
In sommige van onze modellen wordt een hypermodern Zeoliet-filter 

toegepast dat met zilverionen verrijkt is. Dit samenspel van 

anorganische stoffen voldoet aan alle antimicrobiële eisen. De groei van 

virussen en bacteriën wordt effectief geremd en het is net zo werkzaam 

tegen een breed spectrum van geurstoffen. 

Roestvaststalen filter* – een schoon verhaal 
Dit type filter met een fijnmazig vlechtwerk uit roestvast 

staal, is ontstaan in onze Premium-serie, maar heeft nu zijn 

intrede gedaan in ons totale filterconcept.

Tests hebben aangetoond dat aan roestvaststalen 

materialen 51% minder stof hecht dan aan kunststof. Dat 

betekent een dubbele filtercapaciteit bij een gehalveerde 

reinigingstijd. Het vlakke en gladde oppervlak zorgt ervoor 

dat de stofdeeltjes daardoor op het filter achterblijven.  

Uiteraard is de levensduur van een roestvaststalen filter in 

vergelijking met normale filters, veel hoger. 

Minder statische elektriciteit

De statische elektriciteit die vaak ontstaat door wrijving tussen een 

kunststofoppervlak en doorstromende lucht, is de grootste oorzaak van 

stof dat zich in een airconditioner verzamelt. Tests hebben 

aangetoond dat roestvast staal zowel bij gebruik als bij stilstand vrijwel 

geen statische elektriciteit veroorzaakt.

*  Als deze optie niet tot de standaard behoort, kan deze (afhankelijk van het model) optioneel 
worden ingebouwd.

VOORDELEN EN KENMERKEN
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Ecologisch? 
Natuurlijk!

ECO-auto uit (in combinatie met ECO-sensor) 
De unit registreert als er in de ruimte geen bewegingen meer 

plaatsvinden. Na 20 minuten gaat de unit naar de 1e ECO-stand 

en wordt de ingeschakelde verwarmings- of koeltemperatuur 

verlaagd. Na nog eens 40 minuten schakelt de unit over naar de 

2e ECO-stand. Het gereduceerde vermogen heeft tot gevolg dat 

de ruimtetemperatuur steeds meer wordt verlaagd of verhoogd. 

Na max. 120 minuten schakelt de unit dan geheel uit. Zo bespaart 

u duidelijk op energie en daardoor ook kosten.

ECO-bewegingssensor
Door onze ECO-bewegingssensor heeft u nog een functie om 

energie en daardoor ook kosten te besparen. Twee ingebouwde 

sensoren controleren regelmatig de bewegingsintensiteit in de 

ruimte en stemmen automatisch de ruimtetemperatuur daarop af. 

Wordt door de unit maar weinig activiteit waargenomen, dan 

schakelt het vermogen naar beneden en bespaart daardoor 

stroom. 

ErP-actief – getoetste en efficiënte kwaliteit
De zogenaamde ErP-richtlijn (Energy Related Products) richt zich op het 

bevorderen van een milieuvriendelijk ontwerp van energie-

verbruikende producten. De eerste categorie van verwarmingsunits, die 

per 01.01.2014 in de EU van kracht werd, richt zich op alle lucht/

lucht-warmtepompen met een vermogen (verwarmen/koelen) van 

minder dan 12 kW.  Hitachi zet zich altijd volledig in om 

milieuvriendelijke producten te maken. 

Om deze redenen heeft Hitachi producten ontwikkeld met een 

duidelijk hogere efficiëntie als de voorgeschreven minimum vereisten 

volgens de verordening. Daardoor krijgt u nog meer comfort bij een 

hogere energiebesparing. 

R32 – koelmiddel van de toekomst
Hitachi is al enige jaren druk bezig met milieuvriendelijkere 

koelmiddelen. Met R32 wordt het broeikaseffect dat koelmiddelen 

hebben, aanzienlijk gereduceerd. In de toekomst zal Hitachi in alle 

room-airconditioners het koelmiddel R32 toepassen.

Vergrendeling bedrijfstoestand – zeker besparen
De bedrijfstoestand (verwarmen/koelen/ontvochtigen) kan door de 

afstandsbediening of door de printplaat van de binnenunit worden 

geblokkeerd. De blokkering door de afstandsbediening is bijv. nodig in 

vakantiewoningen of woningen waarin de huurder niet zelf de stand 

kan kiezen. De begrenzing van de stand bespaart kostbare energie.

Na 20 - 120 min. (instelbaar): ECO-stand uit

Normale stand

Na 40 min.: ECO-stand 2

Na 20 min.: ECO-stand 1

Ruststand – kostenbeheersing door effectieve 
stand-bytechniek
Onze producten kunnen elektriciteitbesparend werken, ook in de 

stand-bystand. Met onze ruststand-technologie bespaart u tot wel 

70% energie in vergelijking met conventionele units.

VOORDELEN EN KENMERKEN
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Standaard afstandsbediening
Bij al onze airconditioners leveren wij een elegante smalle afstandsbediening 

die, afhankelijk van de unit, met verschillende functies is uitgerust. 

Het moderne ontwerp heeft een groot LCD-scherm dat een betere leesbaar-

heid garandeert. 

Gemakkelijk, intuïtief 
en uniek

Afstandsbediening met veel functies
De nieuwe optionele bedrade afstandsbediening kan zowel in privé woonomgevingen 

als in bedrijfsruimten zoals banken of dokterspraktijken worden gebruikt. 

Hiermee kunnen 13 binnenunits individueel worden bestuurd en deze kan met al onze 

modellen worden gecombineerd. 

Exacte ruimtetemperatuur
De temperatuurvoeler is zowel op de unit als op de 

afstandsbediening zelf aangebracht. Hiermee wordt de temperatuur 

gemeten zodat de ruimtetemperatuur exact kan worden geregeld. 

Zodra de juiste temperatuur is bereikt, schakelt het apparaat 

automatisch uit. Zo beslist u waar gemeten wordt: direct op de unit, 

via de afstandsbediening of u kiest een gemiddelde waarde van deze 

twee.

VOORDELEN EN KENMERKEN

Tijdschakeling
Er zijn maximaal vijf schakelcycli per dag 

mogelijk. Voor elke cyclus wordt een 

tijdsperiode met een gewenste 

temperatuur tussen 16 en 32 °C en de 

stand (koelen/verwarmen) vastgelegd. 

Een kopiëren/plakken-functie maakt de 

programmering gemakkelijker. 

Groot scherm
Goed leesbaar scherm met alle belangrijke 

informatie over de werking.

Menutoets
Verdere instellingen worden met behulp 

van het menu met volledige teksten 

uitgevoerd.

Hulptoets
Dit unieke helpmenu bevat achtergrond-

informatie en te nemen maatregelen bij 

ogenschijnlijk abnormale werking.

Energiebesparingsstand
De ECO-functie maakt het mogelijk om 

energie en daardoor kosten te 

besparen. Het vermogen wordt met een 

druk op de knop verminderd en de 

temperatuur overeenkomstig veranderd. 

De energiebesparing hangt natuurlijk af 

van verschillende parameters zoals de 

buitentemperatuur, ruimtetemperatuur, 

de door de unit te bereiken 

temperatuur en de unit zelf. 

Energiebesparingsstand
De ECO-functie maakt het mogelijk om 

energie en daardoor kosten te besparen. 

Het vermogen wordt met een druk op 

de knop verminderd en de temperatuur 

overeenkomstig veranderd.  

De energiebesparing hangt natuurlijk af 

van verschillende parameters zoals de 

buitentemperatuur, ruimtetemperatuur, 

de door de unit te bereiken temperatuur 

en de unit zelf. 

Volledige kostenbeheersing
Door middel van deze info-knop kan de 

volgende informatie worden opgevraagd:
�	Ruimtetemperatuur
�	  Energieverbruik van de huidige/afgelo-

pen maand; zo heeft u op elk moment 

een overzicht en dus de kosten goed in 

de hand. 

 

Groot scherm
Goed leesbaar scherm met alle belangrijke 

informatie over de werking.

Functieknoppen
Niet lang zoeken naar de functies. Direct 

in het zicht of verborgen achter een 

klepje bevinden zich alle belangrijke 

instellingen. Dat bespaart tijd en zenuwen. 

Gerichte aansturing van de unit
De nieuwe unieke infrarood-

afstandsbediening heeft een week-timer die 

de werking van de installatie nog 

comfortabeler maakt. Per dag kunnen

 maximaal zes AAN-timer of UIT-timer

 tijdstippen worden geprogrammeerd. 

Daarnaast is het mogelijk voor een week 

twee verschillende tijdschakelingen op te 

slaan, bijv. zomer- en winterprogramma. 

Deze zorgen voor een comfortabele slaap 

door een aangename ruimtetemperatuur en 

een verminderde luchtcirculatie. 

Deze instellingen blijven zelfs bij het 

verwisselen van batterijen in het 

geheugen. Het bereik van deze functie is 

gedeeltelijk afhankelijk van de unit.

1312



Binnenunit
Smartphone met 

Hi-Kumo-app

Met Smart Home  
de toekomst in
Onze airconditioners kunnen met de woningautomatisering TaHoma® van de 
Smart Home-aanbieder Somfy heel eenvoudig worden opgenomen. Daarnaast 
kunt u ook onze eigen wifi-oplossing Hi-Kumo voor de besturing van het 
airconditioningsysteem gebruiken.

Integreer onze nieuwe wifi-oplossing Hi-Kumo in uw 

totaaloplossing “wonen”. Met de app kunt u de individuele 

instellingen uitvoeren. Dat is niet alleen slim, maar kan 

uiteindelijk ook energiekosten besparen.  

U kunt uw eigen comfortabele binnenklimaat bepalen.

Via deze QR-code kunt u meer infor-
matie krijgen over de bediening met 
een mobiel apparaat.

De Hi-Kumo-app voor uw comfortabele binnenklimaat Uw voordelen in één overzicht
�	Besturing van de airconditioner via een smartphone, tablet of pc
�	Alle functies zijn gemakkelijk toegankelijk
�	Huidige toestand en instelling van de gewenste temperatuur
�	Vakantiestand
�	  Fantastische assistent: programmeren van het weekprogramma 

door beantwoording van slechts drie vragen
�	  Smart Tip-functie: met één klik uw temperatuurinstellingen verlagen 

en zo tot wel 7% energie besparen
�	Te combineren met verwarmings-warmtepompen van Hitachi

De totaaloplossing voor uw huis
Hitachi en Somfy combineren hun kennis en expertise en bieden u met 

TaHoma® oplossingen, waarmee u in de toekomst nog meer energie kunt 

besparen en uw huis kinderlijk eenvoudig kunt bedienen. TaHoma® is een 

interface, waarmee u meer dan 100 apparaten intuïtief kunt besturen en 

beheren. Met de Smart Home-oplossing van Somfy kunt u thuis of op 

afstand via een computer, een touch-screen-tablet of smartphone alle 

aangesloten units gemakkelijk aansturen en individueel instellen. 

Uw voordelen in één overzicht.
�	Probleemloos en gebruikersvriendelijk Smart Home-systeem
�	Bestuur uw huis op afstand (mobiel apparaat of pc) 
�	Beheer van meer dan 100 ondersteunde apparaten met één enkele 

toepassing
�	  De TaHoma®-box verbindt uw verwarming, airconditioningsysteem, 

rolluiken, deuren, verlichting of de garagedeur 
�	  De ingebouwde onderdelen worden intelligent in een netwerk  

opgenomen en met scenario's aan uw wensen aangepast

SMART HOME 
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Vind de juiste 
klimaatoplossing

Mono-/Multi-Split 

De MonoZone-Splitunits van Hitachi onderscheiden zich van de 

Single-Splitunits op een belangrijk punt: In plaats van sets kan de 

buitenunit met een willekeurige binnenunit worden gecombineerd 

en eventueel kan later ook de binnenunit nog worden omgewis-

seld.

Onze Hitachi MultiZone-Splitunits bieden u de mogelijkheid om 

met slechts één buitenunit tot wel zes binnenunits aan te sluiten 

en dat ook nog met verschillende binnenunits, mocht u dat willen. 

Dat betekent voor u: Gericht klimatiseren, per ruimte koelen of 

verwarmen – geheel naar wens. Hier zetten wij de trend met onze 

wandunits, vloerunits, cassetteunits met 600x600 paneel en ka-

naalunits, die het grootst mogelijke comfort bieden voor alle 

toepassingsdoeleinden.

Uw belangrijkste voordelen: 
�	  Toepassingsgebied buiten tot -15 °C in de stand koelen en 

-15 °C in de stand verwarmen 
�	Brede keus aan binnenunits en vermogens 
�	Hoogefficiënt en extreem stil
�	Hoogste luchtkwaliteit
�	Hoge SCOP en zeer stil 
�	  Uitwisselbaarheid tussen productlijnen van binnen- en buiten-

units 
�	Koelen en verwarmen mogelijk

1 binnenunit (MonoZone) of 2 tot 6 binnenunits (MultiZone) 
Bij de MultiZone moeten tenminste 2 binnenunits (4 bij de RAM-130NP6A) op het systeem worden aangesloten. 
Voor de op het systeem aangesloten binnenunits is het niet mogelijk gelijktijdig te koelen en te verwarmen.

Single- of Multi-Split
Er zijn veel wegen naar het perfecte, comfortabele binnenklimaat. 

Maar wat heeft u daarvoor nodig? Wij leggen u het verschil uit:

Single-Split 

De Single-Split room-airconditioners van Hitachi bestaan steeds 

uit een buitenunit met bijbehorende binnenunit (set). Daardoor is er 

altijd, voor elke inbouwsituatie, een efficiënte oplossing 

mogelijk voor een comfortabel binnenklimaat. Deze zijn bijzonder 

geschikt voor het klimatiseren van uitsluitend één ruimte. Keuze en 

combinatie worden op deze wijze zeer eenvoudig.

Single-Split airconditioningsystemen van Hitachi beschikken over 

een groot aantal belangrijke eigenschappen.

Uw belangrijkste voordelen: 
�	  Toepassingsgebied buiten tot -15 °C in de stand koelen en -15 °C 

in de stand verwarmen 
�	Een modellenserie voor verwarmen bij -25 °C
�	  Opmerkelijk laag geluidsniveau
�	  Hoogste luchtkwaliteit
�	  Eenvoudige installatie en onderhoud
�	  Elegant ontwerp
�	  Hoge prestaties bij een laag energieverbruik
�	Koelen en verwarmen mogelijk

KLIMAATCONCEPTEN
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SINGLE-SPLIT | BINNENUNITS

Voordelen en 
functies

Voordelen en 
functies

Binnenunit

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW

Energielabel koelen/verwarmen 

Efficiëntie SEER/SCOP  
(gem. klimaatzone)

W/W

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh

P design koelen/verwarmen Koelen kW

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A)

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A)

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A)

NIEUW

Wandunit Shirokuma N
De designunit Shirokuma N is speciaal voor koudere streken ontwikkeld 

en heeft daarnaast een geoptimaliseerde constructie van de unit. Deze 

technische verfijndheid is uniek in deze klasse units en maakt daardoor 

een betrouwbare werking mogelijk bij een buitentemperatuur van -25 °C 

bij verwarmen en -15 °C bij koelen. De toch al hoge efficiëntie wordt door 

de ingebouwde bewegingssensor ondersteund. Bestuur uw 

airconditioner naast de klassieke afstandsbediening, ook heel 

comfortabel met uw smartphone, tablet of pc.

Premium
De Premium-serie blinkt uit door een bovengemiddelde mogelijkheid tot 

energiebesparing. De unit werkt probleemloos bij een buitentemperatuur 

van -20 °C tot -15 °C zelfs zonder vermogensverlies. Dat betekent dat ook bij 

deze ijzige temperaturen u kunt genieten van het comfort van een warm 

huis met zuivere en frisse lucht. Daarnaast biedt het u ook nog innovatieve 

technologie om de lucht in de ruimte intensief te reinigen en te verbeteren 

of de unit eenvoudig via de smartphone of het tablet te besturen. Zo biedt 

de Premium het hele jaar comfort op het hoogste niveau. Bestuur uw 

airconditioner naast de klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel 

met uw smartphone, tablet of pc.

Buitenunit

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A)

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A)

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Schoonmaken
(1x drukken) Schoonmaken (1x drukken)

Info ECO-sensor
ECO-sensor

Timer  

4-zijdig 
zwenken

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Schoon
roestvast staal

Eco Roestvaststalen
filter

Stil  

Info 

Timer  

Wasbaar filter

Vertrek-thuiskomst10° C

Zilver-Zink-Zeoliet-filter

Krachtig  Vergrendeling bedrijfstoestand

Buitenunit RAC-18WSB RAC-25WSB RAC-35WSB

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 46 / 46 48 / 48 49 / 49

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 60 62 63

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAK-18PSB RAK-25PSB RAK-35PSB

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 1,8 (0,5 ~ 2,8) 2,5 (0,5 ~ 3,4) 3,5 (0,5 ~ 4,1)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 2,3 (0,6 ~ 4,8) 3,2 (0,6 ~ 5,8) 4,0 (0,6 ~ 6,6)

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Efficiëntie SEER/SCOP
(gem. klimaatzone)

W/W 7,4 / 4,6 8,5 / 4,7 8,5 / 4,7

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 85 / 588 103 / 802 144 / 896

P design koelen/verwarmen Koelen kW 1,8 / 1,9 2,5 / 2,7 3,5 / 3,0

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 295 x 798 x 258 295 x 798 x 258 295 x 798 x 258

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 22-28-34-40 22-28-34-42 23-28-34-44

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 22-30-34-41 22-30-34-42 23-30-34-44

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 54 56 58
Binnenkort beschikbaar
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NIEUW

Wandunit Performance LC
De voor deze klasse compacte afmetingen van de unit zijn leidend in de 

markt. Bovendien staat de Performance-serie voor een modern design, 

fluisterstille werking en functies zoals de technologie van 4-zijdig zwenken 

en de standaard bewegingssensor. Bestuur uw airconditioner naast de 

klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone, 

tablet of pc.

Model serie RPD Model serie PPD

NIEUW

Wandunit Performance
De Performance blinkt in het bijzonder uit door zijn moderne ontwerp en 

de compacte constructie. Verwarmen is mogelijk bij een buitentemperatuur 

van -15 °C en dit bij een gering vermogensverlies. Het 4-zijdig zwenken 

zorgt door middel van de motorgestuurde verticale en horizontale lucht-

kleppen voor een efficiënte, constante ruimtetemperatuur. Naast de extra 

mogelijkheid van besparingen door de bewegingssensor, bereiken de units 

bij koelen een efficiëntieklasse tot A+++. Bestuur uw airconditioner naast 

de klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone, 

tablet of pc.

Buitenunit RAC-50NPD RAC-60NPD RAC-70NPD

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 750 x 850 x 298 750 x 850 x 298 800 x 850 x 298

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 50 / 53 50 / 53 52 / 54

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 60 / 65 60 / 65 60 / 67

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAK-50PPD RAK-60PPD RAK-70PPD

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 5,00 (1,2 ~ 5,8) 6,00 (1,2 ~ 6,5) 7,00 (1,5 ~ 8,0)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 6,00 (1,2 ~ 6,8) 7,00 (1,2 ~ 8,0) 8,00 (1,5 ~ 8,5)

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A++ A++ / A+ A++ / A++

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 7,30 / 4,60 6,50 / 4,20 7,00 / 4,60 

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 1426 / 245 / 1426 1426 / 326 / 1426 2030 / 345 / 2030

P design koelen/verwarmen Koelen kW 4,7 / 5 / 4,7 4,7 / 6 / 4,7 6,4 / 7 / 6,4

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 300 x 900 x 230 300 x 900 x 230 300 x 1100 x 260

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 26-33-39-47 30-33-42-48 30-35-42-47

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 26-33-39-47 33-34-42-49 30-36-42-47

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 60 60 60

Stil  

Info 

Timer  Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

4-zijdig
zwenken

Wasbaar Zilver-
Zink-Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)

4-zijdig
zwenken

Wasbaar Zilver-
Zink-Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)

Stil  

Info 

Timer  Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

ECO-sensor ECO-sensor

Binnenunit RAK-18RPD RAK-25RPD RAK-35RPD RAK-42RPD RAK-50RPD

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,00 (0,90 ~ 2,50) 2,50 (0,90 ~ 3,10) 3,50 (0,90 ~ 4,00) 4,20 (1,70 ~ 5,00) 5,00 (1,90 ~ 5,20)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 2,50 (0,90 ~ 3,20) 3,40 (0,90 ~ 4,40) 4,20 (0,90 ~ 5,00) 5,40 (1,7 ~ 6,00) 6,00 (2,2 ~ 7,30)

Energielabel koelen/verwarmen A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 8,50 / 4,90 8,50 / 4,90 7,80 / 4,90 7,50 / 4,60 7,35 / 4,60 

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 82 / 658 103 / 706 157 / 742 196 / 1217 238 / 1234

P design koelen/verwarmen Koelen kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,47 3,5 / 2,6 4,2 / 4,0 5,0 / 4,35

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43 25-28-39-46 25-28-39-46

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44 27-31-39-46 27-31-39-46

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 51 54 57 60 60

Buitenunit RAC-18WPD RAC-25WPD RAC-35WPD RAC-42WPD RAC-50WPD

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 44 / 45 46 / 47 48 / 49 49 / 50 49 / 50

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 58 60 61 63 63

Voor meetomstandigheden zie pag. 35
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Wandunit Shirokuma
Het optische design is nog een keer onder handen genomen en nog verder 

aan de wensen van onze klanten aangepast. Met de ECO-sensor kunnen 

energie en kosten duidelijk worden bespaard, omdat deze registreert of er 

zich personen in de ruimte bevinden. Als iedereen de ruimte heeft verlaten, 

schakelt het apparaat automatisch uit. De uitermate hoge SEER-/SCOP-

waarde reduceert het stroomverbruik aanzienlijk. Door de “constant 

vermogen”-technologie kan de unit verwarmen bij een buitentemperatuur 

van -15 °C zonder vermogensverlies. Bestuur uw airconditioner naast de 

klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone, 

tablet of pc.

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Stil  

Roestvaststalen
filter

Vertrek-thuiskomst
10° C

Schoonmaken
(1x drukken)

Timer  

4-zijdig
zwenken

Info 

ECO-sensor

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Timer  

Roestvaststalen
filter

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Stil  

Zilver-Zink-
Zeoliet-filter

Via deze QR-code kunt 
u meer informatie 
krijgen over deze unit.

Wandunit Dodai
Het instapmodel Dodai van Hitachi wordt gekenmerkt door een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding, welke ten aanzien van de efficiëntie tot de huidige 

marktleiders behoort. De compacte en tevens zeer stil werkende binnenunit 

valt op door zijn doordachte esthetiek die vloeiend in uw woonomgeving 

wordt opgenomen. Bestuur uw airconditioner naast de klassieke 

afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone, tablet of pc.

Buitenunit RAC-18WED RAC-25WED RAC-35WED RAC-50WED

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 530 x 660 x 278 530 x 660 x 278 530 x 660 x 278 600 x 792 x 299

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 45 / 46 47 / 48 48 / 49 50 / 50

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 59 61 62 64

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAK-18PED RAK-25PED RAK-35PED RAK-50PED

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,0 (0,9 ~ 2,5) 2,5 (0,9 ~ 3,1) 3,5 (0,9 ~ 4,0) 5,0 (1,9 ~ 5,2)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 2,5 (0,9 ~ 3,2) 3,4 (0,9 ~ 4,4) 4,2 (0,9 ~ 5,0) 6,0 (2,2 ~ 7,3)

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 6,1 / 4,2 6,1 / 4,2 6,1 / 4,2 6,1 / 4,3

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 115 / 604 143 / 822 201 / 1017 287 / 1418

P design koelen/verwarmen Koelen kW 2,0 / 1,8 2,5 / 2,5 3,5 / 3,1 5,0 / 4,4

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 280 x 780 x 215 280 x 780 x 215 280 x 780 x 215 280 x 780 x 215

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43 28-30-40-46

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44 25-30-39-47

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 51 54 57 60

Binnenunit RAK-25RXD RAK-35RXD RAK-50RXD

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,50 (0,90 ~ 3,10) 3,50 (0,90 ~ 4,00) 5,00 (1,90 ~ 5,20)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 3,20 (0,90 ~ 4,20) 4,00 (0,90 ~ 4,80) 5,80 (2,2 ~ 7,00)

Energielabel koelen/verwarmen A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 8,50 / 5,20 8,70 / 5,20 7,50 / 4,70

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh n.t.b. n.t.b. n.t.b.

P design koelen/verwarmen Koelen kW n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 58 60 60

Buitenunit RAC-25WXD RAC-35WXD RAC-50WXD

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299 736 x 800 x 350

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 47 / 48 48 / 50 51 / 51

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 61 62 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35
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4-weg cassetteunit
De standaard 4-weg cassetteunit wordt in het verlaagde plafond geïnstalleerd, 

alleen de afdekplaat blijft zichtbaar. Door de vierzijdige uitblaasopeningen 

wordt een gelijkmatige airconditioning bereikt. U kunt uw eigen comfortabele 

binnenklimaat instellen – het hele jaar door. Bestuur uw airconditioner naast de 

klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone of 

tablet.

Het moderne ontwerp en de compacte constructie kan snel in uw individuele 

ruimteconcept worden opgenomen. Met de unieke individuele besturing van 

de vierzijdige uitblaasopeningen kan een comfortabel binnenklimaat worden 

gerealiseerd. Voor extra energiebesparing is in de unit een bewegingssensor 

ingebouwd. Afhankelijk van de activiteiten in de ruimte kan de regeling 

automatisch worden aangepast. Bestuur uw airconditioner naast de klassieke 

afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone of tablet.

Buitenunit

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 750 x 850 x 298 750 x 850 x 298

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 50 / 53 50 / 53

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 56 / 65 56 / 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAI-50PPD RAI-60PPD

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 5,0 (1,2 ~ 5,8) 6,0 (1,2 ~ 6,5) 

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 6,0 (1,2 ~ 6,8) 7,0 (1,2 ~ 8,0) 

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A+ A++ / A+

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone) 

W/W 6,20 / 4,40 6,20 / 4,40

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 1379 / 256 / 1379 1540 / 310 / 1540

P design koelen/verwarmen Koelen kW 4,3 / 5 / 4,3 4,7 / 6 / 4,7

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 285 x 570 x 570 285 x 570 x 570

Geluidsdrukniveau5 Koelen dB(A) 29-35-39-43 29-35-39-43

Super laag-Laag-Medium-Hoog5 Verwarmen dB(A) 30-36-40-44 30-36-40-44

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 56 56

Stil  

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  Stil  

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  

Schoonmaken
(1x drukken)

Wasbaar filter

Buitenunit RAC-25NPA RAC-35NPA RAC-50NPA

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 570 x 750 x 280 570 x 750 x 280 650 x 850 x 298

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 46 / 46 47 / 49 50 / 52

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 65 65 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAI-25RPA RAI-35RPA RAI-50RPA

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,5 (0,9 ~ 3,0) 3,5 (0,9 ~ 4,0) 5,0 (0,9 ~ 5,2)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 3,5 (0,9 ~ 5,0) 4,8 (0,9 ~ 6,6) 6,2 (0,9 ~ 7,6)

Energielabel koelen/verwarmen A+ / A A+ / A A / A

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone) 

W/W 5,70 / 3,80 5,80 / 3,80 5,20 / 3,80

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 150 / 1.000 210 / 1.310 340 / 1.560

P design koelen/verwarmen Koelen kW 2,5 / 2,7 3,5 / 3,6 5,0 / 4,2

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 285 x 580 x 580 285 x 580 x 580 285 x 580 x 580

Geluidsdrukniveau5 Koelen dB(A) 25-29-32-35 26-29-34-39 29-32-35-43

Super laag-Laag-Medium-Hoog5 Verwarmen dB(A) 27-30-33-36 29-32-36-40 30-32-36-43

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 50 58 58

Schoonmaken
(1x drukken)

Wasbaar filter ECO-sensor

NIEUW

4-weg cassetteunit LC

2524



SINGLE-SPLIT | BINNENUNITS

Voordelen en 
functies

Voordelen en 
functies

Kanaalunit Standaard
Deze kanaalunit met zijn variabele ventilatieluchttoevoer garandeert een 

vrijwel onzichtbare airconditioning van uw woonruimten. Het compacte 

ontwerp maakt een veelvoud van gevarieerde installaties mogelijk. 

Geniet het hele jaar door van een vrijwel onzichtbare en 

geoptimaliseerde airconditioning. Bestuur uw airconditioner naast de 

klassieke afstandsbediening, ook heel comfortabel met uw smartphone 

of tablet.

NIEUW

Kanaalunit LC
Als uw toepassing een groter vermogen nodig heeft gekoppeld aan een 

aangepaste luchtgeleiding en uitblaasopeningen, dan is dit de juiste 

oplossing. Hiermee bereikt u een optimale airconditioning met de 

grootse speelruimte voor uw individuele ruimteconcept. Bestuur uw 

airconditioner naast de klassieke afstandsbediening, ook heel 

comfortabel met uw smartphone of tablet.

Buitenunit RAC-25NPA RAC-35NPA RAC-50NPA

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 570 x 750 x 280 570 x 750 x 280 650 x 850 x 298

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 46 / 46 47 / 49 50 / 52

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 65 65 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Buitenunit

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 750 x 850 x 298 750 x 850 x 298 800 x 850 x 298

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 50 / 53 50 / 53 50 / 53

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 53 / 65 53 / 65 53 / 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,5 (0,9 ~ 3,0) 3,5 (0,9 ~ 4,0) 5,0 (0,9 ~ 5,2)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 3,5 (0,9 ~ 5,0) 4,8 (0,9 ~ 6,6) 6,2 (0,9 ~ 7,6)

Energielabel koelen/verwarmen A / A A / A B / A

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 5,10 / 3,80 5,10 / 3,80 4,70 / 3,80

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 180 / 960 240 / 1.280 380 / 1.560

P design koelen/verwarmen Koelen kW 2,5 / 2,6 3,5 / 3,5 5,0 / 4,1

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 235 x 750 x 400 235 x 750 x 400 235 x 750 x 400

Geluidsdrukniveau6 Koelen dB(A) 29-31-34-36 29-31-34-36 29-32-35-38

Super laag-Laag-Medium-Hoog6 Verwarmen dB(A) 27-30-33-37 27-30-33-37 29-32-35-38

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 57 57 58

Binnenunit RAD-50PPD RAD-60PPD RAD-70PPD

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 5,0 (1,2-5,8) 6,0 (1,2-6,5) 7,0 (1,5-8,0)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 6,0 (1,2-6,8) 7,0 (1,2-8,0) 8,0 (1,5-8,5)

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 6,20 / 4,00 6,20 / 4,00 6,10 / 4,00

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 1606 / 280 / 1606 1606 / 338 / 1606 1782 / 393 / 1782

P design koelen/verwarmen Koelen kW 4,6 / 5 / 4,6 4,6 / 6 / 4,6 5,2 / 7 / 5,2

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 270 x 900 x 720 270 x 900 x 720 270 x 900 x 720

Geluidsdrukniveau6 Koelen dB(A) 29-32-35-39 29-32-35-39 29-32-35-39

Super laag-Laag-Medium-Hoog6 Verwarmen dB(A) 29-32-35-40 29-32-35-40 29-32-35-40 

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 53 53 53

Stil  

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  Stil  

Info 

Eco Timer  

Wasbaar filter

Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Wasbaar filter Schoonmaken
(1x drukken)

Schoonmaken
(1x drukken)
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Staande unit Shirokuma
Deze nieuwe staande unit is bijzonder door zijn flexibiliteit. De lucht 

wordt op vloerniveau gericht de ruimte ingeblazen waardoor een 

betere luchtstroming wordt bereikt. De staande unit kan ook zonder 

voet vlak boven de vloer tegen een wand worden gemonteerd. Het 

nieuwe ontwerp straalt een rustige elegantie uit. Gecombineerd met 

de hoogste energie-efficiëntie zorgt dit het hele jaar door voor een 

comfortabel binnenklimaat dat u in elk opzicht prettig vindt. Bestuur 

uw airconditioner naast de klassieke afstandsbediening, ook heel 

comfortabel met uw smartphone of tablet.

Buitenunit RAC-25FXB RAC-35FXB RAC-50FXB

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 736 x 800 x 350

Geluidsdrukniveau buiten (koelen/verwarmen)3 dB(A) 45 / 47 46 / 48 50 / 52

Geluidsvermogenniveau buiten dB(A) 62 63 65

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Binnenunit RAF-25RXB RAF-35RXB RAF-50RXB

Nominaal koelvermogen1 (regelbereik) kW 2,5 (0,9 ~ 3,1) 3,5 (0,9 ~ 4,0) 5,0 (0,9 ~ 5,2)

Nominaal verwarmingsvermogen2 (regelbereik) kW 3,4 (0,9 ~ 4,4) 4,5 (0,9 ~ 5,0) 6,0 (0,9 ~ 8,1)

Energielabel koelen/verwarmen A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+

Efficiëntie SEER/SCOP 
(gem. klimaatzone)

W/W 6,38 / 4,24 6,39 / 4,14 5,97 / 4,15

Energieverbruik/jaar koel./verw. kWh 137 / 810 192 / 1.098 292 / 1.461

P design koelen/verwarmen Koelen kW 2,5 / 2,5 3,5 / 3,3 5,0 / 4,7

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 590 x 750 x 215 590 x 750 x 215 590 x 750 x 215

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-43

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-44

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 55 56 59

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Timer  

Zilver-Zink-
Zeoliet-filter

Roestvaststalen
filter

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Stil  

Schoonmaken
(1x drukken)

NIEUW

Wandunit Performance Multi
Ons klassieke model heeft een nieuw aansprekend ontwerp gekregen. 

Door zijn compacte constructie kan deze unit bijna overal worden geïntegreerd.  

Het kan verwarmen bij een buitentemperatuur tot -15 °C. Combineer de 

Multi-Split-variant met andere room-airconditioners van Hitachi en geniet het 

hele jaar van een optimale airconditioning.

Stil  

Info 

Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  

Wasbaar filterZilver-Zink-
Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)

ECO-sensor

Binnenunit RAK-15QPC RAK-18RPD RAK-25RPD RAK-35RPD RAK-42RPD RAK-50RPD

Nominaal koelvermogen kW 1,5 (1,0) 1,8 2,5 3,5 4,2 5,0

Nominaal verwarmingsvermogen kW 1,5 (1,0) 2,5 3,4 4,2 5,4 6,0

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 280 x 780 x 218 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230 280 x 780 x 230

Geluidsdrukniveau1 Koelen dB(A) 20-24-30-34 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43 25-28-39-46 25-28-39-46
Super 
laag-Laag-Medium-Hoog1 Verwarmen dB(A) 20-24-32-35 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44 27-31-39-46 27-31-39-46

Geluidsvermogenniveau 
binnen dB(A) 47 54 57 60 60

Voor meetomstandigheden zie pag. 35
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Voordelen en 
functies

Voordelen en 
functies

NIEUW

Wandunit Shirokuma Multi
De Shirokuma Multi-serie biedt vele toepassingsmogelijkheden.  

Met name door het elegante en uitgebalanceerde ontwerp is dit model 

zeer geliefd. De hoogefficiënte DC Invertertechnologie zorgt voor de 

hoogste prestaties en betere energie-efficiëntie. De Multi-Split versie 

kan met andere Hitachi airconditioningunits worden gecombineerd.

Stil  

Info 

Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  

Wasbaar filter Zilver-Zink-
Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)

ECO-sensor

Staande unit Shirokuma Multi
Deze nieuwe staande unit is bijzonder door zijn flexibiliteit. De lucht 

wordt op vloerniveau gericht de ruimte ingeblazen waardoor een 

betere luchtverdeling wordt bereikt. De elegante unit kan ook zonder 

voet vlak boven de vloer tegen een wand worden gemonteerd. De 

Multi-Split versie kan met andere Hitachi room-airconditioners worden 

gecombineerd. Gecombineerd met de hoogste energie-efficiëntie 

zorgt dit voor een comfortabel binnenklimaat dat u in elk opzicht 

prettig vindt. De vele bedienigsmogelijkheden maken een individuele 

regeling mogelijk, ongeacht waar vandaan.

Binnenunit RAF-25RXB RAF-35RXB RAF-50RXB

Nominaal koelvermogen kW 2,5 (0,9 ~ 3,1) 3,5 (0,9 ~ 4,0) 5,0 (0,9 ~ 5,2)

Nominaal verwarmingsvermogen kW 3,4 (0,9 ~ 4,4) 4,5 (0,9 ~ 5,0) 6,0 (0,9 ~ 8,1)

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 590 x 750 x 215 590 x 750 x 215 590 x 750 x 215

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-43

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-44

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 55 56 59

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Stil  

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  

Roestvaststalen
filter

Zilver-Zink-
Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)

Binnenunit RAK-18QXB RAK-25RXB RAK-35RXB RAK-50RXB

Nominaal koelvermogen kW 1,8 (1,2) 2,5 3,5 5,0

Nominaal verwarmingsvermogen kW 2,5 (1,8) 3,2 4,0 5,8

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210

Geluidsdrukniveau4 Koelen dB(A) 20-25-30-36 n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Super laag-Laag-Medium-Hoog4 Verwarmen dB(A) 20-26-32-38 n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 49 58 60 60

Voor meetomstandigheden zie pag. 35
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MULTI-SPLIT | BINNENUNITS

Voordelen en 
functies

Voordelen en 
functies

Stil  

Info 

Eco Timer  Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

4-weg cassetteunits Multi
Met zijn compacte buitenmaten past de 580 x 580 mm cassette exact in 

een standaard systeemplafond, waardoor de installatie heel 

eenvoudig is. De luchtstroming uit de unit is uitstekend, omdat deze, 

op de afdekplaat na, geheel in het plafond is geïntegreerd. Ook deze 

Multi-Split-versie kan met andere room-airconditioners van Hitachi 

worden gecombineerd. De vele bedienigsmogelijkheden maken een 

individuele regeling mogelijk, ongeacht waar vandaan.

Binnenunit RAI-25QPB RAI-35QPB RAI-50QPB

Nominaal koelvermogen kW 2,5 3,5 5,0

Nominaal verwarmingsvermogen kW 3,5 4,8 6,2

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 285 x 580 x 580 285 x 580 x 580 285 x 580 x 580

Geluidsdrukniveau5 Koelen dB(A) 28-31-34-37 30-34-38-42 32-36-40-44

Super laag-Laag-Medium-Hoog5 Verwarmen dB(A) 29-32-35-38 30-35-39-43 32-36-40-44

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 50 58 58

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Roestvaststalen
filter

Schoonmaken
(1x drukken)

Stil  

Info 

Eco Vertrek-thuiskomst
10° C

Krachtig  

Vergrendeling
bedrijfstoestand

Timer  

Roestvaststalen
filter

Kanaalunit Multi
Door het compacte ontwerp (750 mm breed en 235 mm hoog) heeft de 

unit veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De positie van de 

luchtaanzuiging kan door het verwisselen van de bodemplaat met de 

afdekplaat van de ventilator, van horizontaal naar verticaal worden 

gewisseld. Daardoor is de positionering in de ruimte gemakkelijker. 

De Multi-Split-variant kan met andere room-airconditioners van Hitachi 

worden gecombineerd. De vele bedienigsmogelijkheden maken een 

individuele regeling mogelijk, ongeacht waar vandaan.

Binnenunit RAD-18QPB RAD-25QPB RAD-35QPB RAD-50QPB

Nominaal koelvermogen kW 1,8 2,5 3,5 5,0

Nominaal verwarmingsvermogen kW 2,5 3,5 4,8 6,0

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 235 x 750 x 400 235 x 750 x 400 235 x 750 x 400 235 x 750 x 400

Geluidsdrukniveau6 Koelen dB(A) 30-33-37-41 30-33-37-41 30-33-37-41 31-35-39-43

Super laag-Laag-Medium-Hoog6 Verwarmen dB(A) 30-34-38-42 30-34-38-42 30-34-38-42 32-35-39-43

Geluidsvermogenniveau binnen dB(A) 57 57 57 58

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Zilver-Zink-
Zeoliet-filter

Schoonmaken
(1x drukken)
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Buitenunit Multi
Onze grote reeks buitenunits biedt vele combinatiemogelijkheden. Alle 

hiervoor genoemde binnenunits kunnen op deze buitenunits worden 

aangesloten. Afhankelijk van de toepassing kan zo uw eigen systeem vrij 

worden samengesteld. Dat betekent voor u een airconditioning- 

oplossing op maat, ook voor uw portemonnee.

Buitenunit RAM-33NP2B 40NP2B 53NP2B 53NP3B

Aansluitbare binnenunits 2 2 2 2 ~ 3

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 570 x 750 x 280 570 x 750 x 280 750 x 850 x 298 750 x 850 x 298

Gewicht buitenunit kg 38 41 53 53

Geluidsdrukniveau koelen (min. ~ max.) 3 dB(A) 48 49 50 50

Geluidsdrukniveau verwarmen (min. ~ max.) 3 dB(A) 50 51 51 51

Toepassingsgebied buitenunit (max.) °C Koelen -10 °C ~ +43 °C; Verwarmen -15 °C ~ +21 °C

Buitenunit 68NP3B 70NP4B 90NP5B 110NP6B

Aansluitbare binnenunits 2 ~ 3 2 ~ 4 2 ~ 5 4 ~ 6

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 800 x 850 x 298 800 x 850 x 298 800 x 950 x 370 1.450 x 855 x 308

Gewicht buitenunit kg 58 58 71 113

Geluidsdrukniveau koelen (min. ~ max.) 3 dB(A) 50 50 53 55

Geluidsdrukniveau verwarmen (min. ~ max.) 3 dB(A) 53 53 56 56

Toepassingsgebied buitenunit (max.) °C Koelen: -10 °C ~ +43 °C; verwarmen: -15 °C ~ +21 °C

Voor meetomstandigheden zie pag. 35

Afbeeldingen zijn voorbeelden

Afstandsbedieningen en accessoires
Optionele bedrade afstandsbediening

Een eenvoudige bedrade afstandsbediening met aan/uit functie, keuze 

van stand en temperatuur, instelling van de ventilatorsnelheid en aan/

uit timer (12-uur). De luchtuitstroomklep kan niet worden versteld.

Wifi-adapter Hi-Kumo

Voor integratie van een smartphone (iOS / Android)

H-Link-adapter

Uitbreidingsmodule voor de integratie met de units van de 

SystemFree-serie (visualisering en besturing).

Hi-Box 

Met de Hi-Box wordt de normale communicatie met de 

room-airconditioners via mobiele communicatieapparaten 

(smartphone, tablet, pc) en een Smart Home-systeem zoals 

TaHoma® van Somfy gemakkelijker.

Extra ruimtesensor

Voor installatie op de wand tot een afstand van 15 m toepasbaar.

Extra connector 

Connector voor extra functies van de unit (vraag uw dealer).

Strenge meetomstandigheden voor duidelijke resultaten
Hier vindt u extra informatie van onze productpagina's 18 tot 34. Neem bij verdere vragen contact op met uw dealer.

1 Nominaal koelvermogen bij: ruimtetemp. 27 °C (19 °C NB) en buitenluchttemp. 35 °C, leidinglengte 7,5 m, hoogteverschil 0 m.
2 Nominaal verwarmingsvermogen bij: ruimtetemp. 20 °C en buitenluchttemp. 7 °C (6 °C NB), leidinglengte 7,5 m, hoogteverschil 0 m.
3 Geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m (gemeten in een echoloze ruimte zonder reflectie).
4 Geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m (gemeten in een echoloze ruimte zonder reflectie).
5 Geluidsdrukniveau op een afstand van 1,4 m (gemeten in een echoloze ruimte zonder reflectie).
6 Geluidsdrukniveau op een afstand van 1,5 m (gemeten in een echoloze ruimte zonder reflectie).

MULTI-SPLIT | BUITENUNITS AFSTANDSBEDIENING | ACCESOIRES
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Airconditioning-
systemen van Hitachi:  
kwaliteit, efficiëntie  
en duurzaamheid

Producten- 
portfolio

Woongebouwen
Lucht/water warmtepompen
�	  Split warmtepomp met optionele tapwa-

terverwarming
�	Compacte warmtepomp
�	Tapwaterwarmtepomp

Lucht/lucht warmtepompen 
�	Room-airconditioners Single-Split-serie 
�	Room-airconditioners Multi-Split-serie

Bedrijfspanden
Lucht/lucht warmtepompen 
�	Utopia-serie – kantoor/winkel/restaurant
�	  SetFree-serie – hotel/kantorencomplex/groothandel
�	  RASC-serie – bijzondere opstellingseisen

Industriepanden
Lucht/water warmtepompen
�	Koelmachine
�	Luchtgekoelde constructie
�	Watergekoelde constructie
�	Gesplitste constructie

Behalve aan een hoge kwaliteit hechten we ook veel waarde aan 

een goede serviceverlening.

Daartoe behoort advisering vooraf, maar ook de installatie en het 

onderhoud tijdens het gebruik.

Om een goede serviceverlening te garanderen werken we 

uitsluitend samen met deskundige bedrijven waarmee we in 

de loop der jaren een sterke vertrouwensband hebben

opgebouwd.

Een belangrijk criterium bij de keuze van een 

airconditioningsysteem is vandaag de dag de besparing op de 

energiekosten. Mede in het licht van de discussie over 

klimaatverandering vinden onze klanten een laag 

energieverbruik zeer belangrijk. Onze producten voldoen aan 

alle Europese richtlijnen (ErP). Onze units werken met de door 

Hitachi ontwikkelde DC-invertertechnologie. Dankzij de 

variabele snelheid van de inverter kan het systeem snel de 

ingestelde kamertemperatuur bereiken. Hierdoor kan 30 procent 

op het energieverbruik worden bespaard, zonder dat er aan 

comfort wordt ingeboet. Tegelijkertijd neemt door het gebruik 

van een gelijkstroommotor het vermogen met 10 procent toe.  

Op deze manier wordt zowel het milieu als uw beurs ontlast.

Laat u zich door onze producten inspireren en overtuigen.

We nodigen u uit om ons te ontdekken.

Hitachi betekent vrij vertaald: “in de zonsopgang ziet een mens 

het teken voor de opkomst van een betere toekomst”. Het 

Japanse bedrijf Hitachi Ltd. werd in 1910 door Namihei Odaira 

in Tokio opgericht. Odaira’s visie was producten te ontwikkelen 

die leiden tot een comfortabeler en productiever leven voor de 

mens. Nu, na meer dan 100 jaar, kijken we met trots naar onze 

producten die zich in alle opzichten onderscheiden door hoge 

kwaliteit en duurzaamheid. 

Bij de ontwikkeling en productie van onze units staat één 

belangrijke factor centraal: de verantwoordelijke omgang met 

hulpbronnen en de daarmee samenhangende bescherming van 

het milieu. Ontwerpers en gebruikers kunnen er daarom zeker 

van zijn dat de prijs-kwaliteitsverhouding klopt en dat 

milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. 

Wij zijn overtuigd van de uitstekende prestaties en kwaliteit van 

onze producten. Ze vormen een langetermijninvestering. We 

bieden airconditioningsystemen voor elke toepassing. Ons 

productpalet varieert van industriële airconditioningsystemen, 

airconditioners voor kantoren of hotels, restaurants en andere 

commerciële toepassingen, kamerairconditioners en 

warmtepompen voor de particuliere sector tot koelmachines en 

compressoren. Onze producten worden onder andere 

vervaardigd in onze eigen fabriek in Barcelona.

Het testlaboratorium behoort tot de modernste in Europa. 

PORTFOLIO BEDRIJFSPROFIEL
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HD Klimaatsystemen B.V.
Carneool 400 3316 KC Dordrecht
T. +31 (0)88 4355400 F. +31 (0)88 4355401
E. info@hdkl.nl I. www.hdkl.nl

Levering geschied overeenkomstig de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van  
HD Klimaatsystemen B.V. gedeponeerd bij de KVK te Rotterdam op 12 september 2011.


