Inverter ilma-vesilämpöpumppu
- lämpöä luonnosta

Inverter ilma-ve

lämpöp
Energiaa säästävät ratkaisut uusiin ja jo oleviin taloihin.
Monoblock
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Split

Yutaki M Inverter

Yutaki S Inverter

Yutaki M ilmasta veteen -lämpöpumpulla
täytetään johdonmukaisesti uusien ja jo
olemassa olevien rakennusten lisä- ja
päälämmitysjärjestelmien tarve.
Luonnollisestikin se on varustettu Hitachin
invertteriteknologialla. -20°C - +40°C
ulkolämpötilat eivät ole ongelma lukuisten
erikoisominaisuuksien, kuten nesteenruiskutuksen, ansiosta.
Veden lämpötila voi vaihdella 20°C:een ja 65°C:een välillä
ympäröivästä lämpötilasta riippuvasti. Muita
lämmitysjärjestelmiä voidaan liittää yhteen Yutaki M:n kanssa
bivalentin toimintamahdollisuuden ansiosta. Se voidaan myös
liittää lämminvesisäiliöön.

Erittäin tehokas Yutaki S ilmasta veteen
-lämpöpumppu voi korvata kokonaan perinteisen
lämmitysjärjestelmän tai sitä voidaan käyttää nykyisen
lämmitysratkaisun rinnalla käyttäjän tarpeista
riippuvasti. Se lämmittää luotettavasti ympäröivän
lämpötilan ollessa jopa -20°C ja se voi myös säädellä
huoneenlämpöä kesällä. Se lämmittää tarpeen
mukaan matalan lämpötilan lämpöpattereita,
lattialämmitystä tai yhdistettyjä järjestelmiä. On myös
mahdollista vakiona liittää järjestelmä aurinko-keräimiin
ja sähkölämmitykseen. Yksivalenssinen lämmitys on
mahdollista 60°C saakka..

esi

pumppu
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Ilmasta veteen -lämpöpumput
– sinun etusi
Onko se helppo asentaa?

SÄHKÖLÄMMITYS

ÖLJYLÄMMITYS

Lämpöpumput ovat kannattava pitkän tähtäimen sijoitus: vaihtelevat
resurssikustannukset eivät enää paljoakaan liikuta sinua. CO2-päästöt
vähenevät verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttävään
lämmitysjärjestelmään. Tämä on erinomainen uutinen sekä kukkarollesi
että ympäristölle. Myös omaisuutesi arvo lisääntyy nykyaikaisen
järjestelmän ansiosta. Hyödy lämpöpumpuille myönnettävistä tuista –
kysy lisää energiakonsultiltasi!.

KAASULÄMMITYS

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

Paljonko voin säästää?

LÄMPÖPUMPPU

Kyllä, remontin aikana tai uutena asennuksena. Hitachi-lämpöpumput voidaan liittää kaikkiin perinteisiin matalan
lämpötilan pattereihin, lattialämmitysjärjestelmiin, lämmönsiirtimiin ja vedenlämmittimiin - käyttäjän tarpeiden mukaan
räätälöityinä.

1kW energiankulutusta = 3kW lämpöä
Tämä on keskimäärin yli 60% ilmaista energiaa!

CO2

36 kg

CO2

16 kg

LÄMPÖPUMPPU

46 kg

SÄHKÖLÄMMITYS

CO2

KAASU

Klassiset energianlähteet tällä hetkellä ovat öljy ja kaasu. Käytettävästä
energiamuodosta riippuvasti nämä fossiiliset polttoaineet vapauttavat
vaihtelevia määriä haitallista CO2:ta. Lämpöpumppu toimii uusiutuvalla
energialla (ilmasta tuleva lämpö) ja sähkövirralla. Tietenkin sekin pitää
tuottaa, mutta tuotanto aiheuttaa huomattavasti vähemmän CO2päästöjä kuin perinteiset lämmitysjärjestelmät. Niinpä annat arvokkaan
panoksen ympäristön suojelemiseen.

ÖLJY

Miten suojelen ympäristöä?

CO2
5 kg

Årliga utsläpp av CO2 per m2 i byggnader*

*CUBE-metodiin pohjautuva tutkimus, jonka on kehittänyt riippumaton insinööritoimisto. Tämä on vertaileva arvio 100m2 talolle, joka on rakennettu vuonna
2000 ja varustettu lattialämmityksellä. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, joten
keskustele yksityiskohdista aina asentajan kanssa.

Miten lämpöpumppu toimii?
Se voi kuulostaa uskomattomalta, mutta on totta, että voit käyttää ulkoilmaa - luonnon lahja ilmaiseksi - sekä talosi lämmitykseen ja jäähdytykseen.
Jopa alhaisissa ulkolämpötoissa on korkea lämpösisältö ulkoilmassa. Hitachi Inverter lämpöpumpulla, voit saada paljon lämpöenergiaa sekä
lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon ja saavuttaa korkea energiahyötysuhde (COP).
Hitachi on yksi johtavista yrityksistä maailmassa käyttämään korkeaa teknologiaa yritysten ja aina invertteritekniikkaa hyödyntäen saavutetaan
mahdollisimman korkea hyötysuhde COP.
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Hitachi Yutaki S Inverter lämpöpumppu
Taloudellinen ilmanvaihto
Hitachi lämpöpumppu voi tehdä muutakin kuin lämpöä kotiisi ja
kuumaa vettä. Hyvin yksinkertaisesti, lämpöpumpusta saadaan myös
suurta helpotusta kuumina päivinä. Vältät ostoenergiaa käyttävää
erillistä ilmastointilaitetta.

Anna lämpöpumpun jäähdyttää kotisi
Lämpöpumpun jäähdytys on sekä halpa ja tehokas, asetat vain
lämpötilan minkä haluat ja lämpöpumppu hoitaa loput. Tämä antaa
sinulle mukavan ilmastoinnin, miellyttävä sisäilmasto ympäri vuoden lämpöä talvella, viileä kesällä ja lämmin vesi ympäri vuoden.

Talvella siirretään lämpöenergiaa ulkoa sisälle.

Puhallinkonvektori, joka puhaltaa viileä ja mukavaa ilmaa
Jotta viileä ilma leviää talossa tarvitaan puhallinkonvektori, joka voi
puhaltaa kuumaa ja kylmää ilmaa. Jälleenmyyjä antaa sinulle
ehdotuksia laitteista, jotka auttavat ylläpitämään tasaisen, miellyttävän
sisälämpötilan ympäri vuoden.

Täydellinen niille, jotka vaihtavat pois suorasta
sähkölämmityksestä
Puhallinkonvektorit ovat erinomaisia käytettäväksi, kun vaihdetaan pois
suorasta sähkölämmityksestä. Asennuksen jälkeen, sinulla on
täydellinen järjestelmä, joka levittää sekä energiatehokkaan
lämmityksen ja jäähdytyksen kodissasi.

Kesällä voit saada jäähdytyksen (lisävaruste)
(mahdollista Yutaki S laitteella).

Kuinka hiljainen lämpöpumppu on ?
Hitachi keskittyy mukavuuden tuottamiseen sinulle. Puhallinsiivet ja scroll-kompressori on suunniteltu erityisen hiljaisiksi.

Vacuum cleaner
1 m away
Pölynimuri
1 m päässä

70

Normal speech
away
Normaali
puhe 11mmpäässä

60

Outdoor
unit Yutaki M RHUE3AVHN-HM
Yutaki
M RHUE3AVHN-HM
ulkoyksikkö

48

Outdoor
unit Yutaki S RAS-3HVRNME-AF
Yutaki
S RAS-3HVRNME-AF
ulkoyksikkö

46

Quiet library,
general
Hiljainen
kirjasto

40

Indoor unit RWM-3.0FSN3E
RWM-3.0FSN3E
sisäyksikkö

27

Leaveskahina
rustling far away
Lehtien

10

Auditory
threshold
Kuuloalueen
raja 0

10

20

30

40

50

60

70

dB(A)

* Puhallinkonvektori lisävaruste
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Mitkä ominaisuudet tekevät Hitachi
lämpöpumpusta niin energiatehokkaan ?
Hitachi oli yksi ensimmäisistä valmistajista, joka käyttää DC
invertteritekniikkaa lämpöpumppuihin. Tämä on Advanced Super
tekniikkaa, joka säätelee lämpöpumpun tehoa. Tätä kautta
lämpöpumpun lämpötilaa voidaan säätää erittäin tarkasti, mikä tarjoaa
mahdollisuuden räätälöidä tarkasti kodin lämpötila. Samaan aikaan, voi
säästää jopa 40% energiaa verrattuna järjestelmiin ilman tätä
teknologiaa.

LÄMPÖTILA

Tekniset tiedot

AIKA
Inverter laite
laite ilman inverteriä

Mikä Hitachi lämpöpumppu sopii minulle
parhaiten ?
Se riippuu monista tekijöistä, kuten oman asunnon tai talon koosta,
tyypistä, patterien lukumäärästä ja lämpimän veden tarpeesta. Sinun
asuinympäristöllä on myös tärkeä rooli. Yleensä voit käyttää sekä Yutaki
M ja Yutaki S laitteita, jotka käyvät patteri- tai lattialämmitykseen. Yutaki
S lämpöpumppu on jaettu järjestelmä, joka käsittää ulkoyksikön ja
sisäyksikön erillisinä. Sen sijaan Yutaki M lämpöpumppu on kompakti
ratkaisu, vain yksi yksikkö on asennettava talon ulkopuolelle. Se ei vie
paljon tilaa ja se voi käyttää olemassa olevia lämmitysratkaisuja. Hitachijälleenmyyjä auttaa sinua valitsemaan oiken laitteen ja tekemään oikean
päätöksen.

Lämmitä kunnolla Yutaki M laitteella
Yutaki M lämpöpumppu on kompakti ratkaisu, joka vaatii vain, että laite
voidaan asentaa ulos. Tämän vuoksi se on erittäin tilaa säästävä. Sitä
voidaan käyttää uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa.
Lämmitystä ohjataan suoraan integroidulla säätimellä.

Liitäntä lattialämmitykseen: näkymätön asennus, mukavuus ja optimaalinen
lämpötila energiatehokkaasti.
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Haluatko lämmittää ja kontrolloida lämpötilaa ?
Ei ongelmaa Yutaki S laitteella !
Yutaki S on split-järjestelmä, joka koostuu erillisistä ulko- ja
sisäyksiköstä. Ne on kytketty kylmäaineputkilla toisiinsa ja vain
koulutettu ammattilainen saa niitä asentaa. Kaikissa malleissa on
vakiona sähkölämmitin, joka voidaan kytkeä päälle tarvittaessa.
Puhallinkonvektorien käyttö lämmitysjärjestelmänä tarkoittaa, että Yutaki
S laitetta voidaan käyttää myös ohjaamaan sisäilman lämpötilaa
kesälläkin ja jäähdyttämään tarvittaessa. Laite sopii erityisesti
uudisrakentamiseen, jossa on lattialämmitys. Siinä on myös antiLegionella toiminto (katso sivu 12), automaattinen lämmityksen
kesärajakatkaisu säilyttäen lämpimän veden tuoton, ja mahdollisuus
aurinkolämmityksen kytkemiseen. Näin ollen sen käyttöä voidaan
säädellä koko vuoden ajan.
Sekä Yutaki S ja M toimivat optimaalisesti lattialämmityksen tai matala
lämpötila lämpöpatterien kanssa, tällöin lämpöpumpun ei tarvitse
työskennellä korkeissa lämpötiloissa. Laite voidaan kytkeä myös
vanhempien korkean lämpötilan patterijärjestelmään, jossa vaatimukset
(esim. 55 ° C menovesi) ovat korkeat. Molemmat laitteet voidaan liittää
erilliseen lämminvesivaraajaan.

Kytkentä matalalämpö pattereihin: helppo asennus (kaikilla vakiomalleilla).

Kytkentä puhallinkonvektoreihin kesäajan lämpötilaohjauksella (lisävaruste).

Langaton kaukosäädin Yutaki M ja S laitteille (lisävaruste)







LCD näyttö
Kello
Viikonpäivä asetus
Lämpötilan pudotus
Huonesäätö
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Yutaki M Inverter kompakti ratkaisu
1

3

2

4

Järjestelmäkomponentit Yutaki M
Yutaki M kompakti ratkaisu
Yutaki M kytketään suoraan lämmityspiiriin. Ohjausyksikkö voi siten
ohjata esimerkiksi, kahta lämmityspiiriä (dual-toiminto),
kuumavesitoimintoa ja automaattista sammutusta tietyssä
lämpötilassa.
Yutaki M langaton huonetermostatti (vakiovaruste)
Tämä käytännöllinen langaton termostaatti on käyttäjäystävällinen ja
tarjoaa monia eri ohjelma-vaihtoehtoja. Esimerkiksi lämmön ja
lämpimän veden automaattinen ohjaus. Jos Yutaki M ei kokonaan
korvaa vanhaa lämmitysjärjestelmää, tämä voidaan kytkeä päälle
tarvittaessa automaattisesti. Kuusi päivittäis- ja lämpötila-asetusta
takaa optimaalisen lämpöpumpun ohjauksen koko ajan. Lämpötilat
voidaan asettaa +5...+35 ° C, 0,5 ° C portaissa. Ohjelmointi sisältää:
 Arkipäivä- ja viikonloppuajastukset
 Lomatoiminto
 Yöpudotustoiminto
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Yutaki M kompakti ratkaisu
Yutaki M ilma-vesilämpöpumppu on kompakti laiteratkaisu, joka on
asennetaan ulos ja säästää tilaa talon sisältä. Laite on varustettu
Hitachi invertteritekniikalla. Veden lämpötila voidaan vaihdella +20 ° C:
sta +55 ° C:n. Kiitos älykkään elektronisen ohjauslaitteen, voi Yutaki M
ohjata perinteisiä lämmitysjärjestelmiä.

Yutaki M laitteen kytkentämahdollisuudet

1

Matalalämpö patterit

2

Lattialämmitys (myös yhdessä patterilämmityksen kanssa)

3

Lämminvesivaraaja (sivu 11)

4

Aurinkolämmitysyhteet (sivu 18)

Ilma-vesi lämpöpumppu
Yutaki M Inverter ilma-vesi lämpöpumppu lämminvesivaraajan kanssa

Järjestelmäratkaisu Yutaki M

1 Hiljainen
Kierrosnopeusohjattu kompressori ja puhallin
2 Korkea hyötysuhde
Kiitos invertteri teknologian, laite optimoi tehon ja hyötysuhteen myös
alhaisissa ulkolämpötiloissa
3 Älykäs ohjaus
Integroitu ohjauslaitteet hoitavat automaattisesti lämpöpumpun kaikki
toiminnot
4 Valmistettu Euroopassa
Suunniteltu Pohjolan olosuhteisiin
5 Toimintavarma
Takuuvarma Hitachi teknologia

Järjestelmäratkaisu Yutaki M

3 hk

5 hk

6 hk

Ulkoyksikkö ja lämminvesivaraaja

RHUE3AVHN-A
M500/BR25-solR12

RHUE5AHN-A
M500/BR25-solR12

RHUE6AHN-A
M500/BR25-solR12

Tuotenumero

7130640

7130642

7130644
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Yutaki M Inverter energiansäästö

Mitoitusohjelma

Talo lämmitetty Hitachi Yutaki M Inverter ilma-vesi lämpöpumpulla

AHLCALC energiasäästölaskelma todellisissa olosuhteissa

Yutaki M
Öljynkulutus (m³/vuosi)

RHUE3AVHN-A

RHUE5AHN-A

- ole yhtyedessä Hitachi jälleenmyyjään.

RHUE6AHN-A

2,5

4

6

Vastaa sähkönkulutusta (kWh/vuosi)

19000

32000

48000

Säästö kWh/vuosi**

14500

20000

30000

Ahlsell Sverige AB

Yutaki M
Liljeholmsvägen 30
11798 STOCKHOLM

50000 Borås

1 st Yutaki M RHUE-5AHN-A

* Sähkönkulutus poislukien taloussähkö
**Annetut arvot ovat ainoastaan karkeita keskiarvoja. Oikeat mitoitusarvot ole yhteydessä jälleenmyyjään.

Besparing
67 %

BERÄKNINGSRESULTAT

FÖRUTSÄTTNIGAR
ENERGIBEHOV VÄRME

kWh/år

25000

Från värmepump
Till värmepump

kWh/år

8080

Nettoenergibehov

kWh/år

25000

Tillsatsenergi från ca

°C

-10,4

Varmvattenförbr.

kWh/år

5000

Energitäckningsgrad

kWh/år

24840

%

99,4

Inomhustemperatur

°C

20

Årsvärmefaktor (totalt 3,03)

Årsmedeltemperatur

°C

6,1

Energibesparing brutto

kWh/år

16760

DUT (Dim. utetemp)

°C

-22

Tillsats (100 %)

kWh/år

160

3,07

Tillsatseffekt

kW

9,3

Maximalt effektbehov

kW

9,3

STANDARDINSTALLATION MED GOLVVÄRME
Beräkningen grundas på erhållna uppgifter och gäller under normalår enligt officiell statistik.
Det är inte någon utfästelse att resultatet exakt kommer att infrias.

RHUE3~5AVHN-A

Yutaki M Inverter ilma-vesi lämpöpumppu
Yutaki M ilma-vesi lämpöpumppu

RHUE5~6AHN-A

RHUE3AVHN-A

RHUE5AHN-A

RHUE6AHN-A

230 / 1

400 / 3

400 / 3

Nimellinen lämmitysteho A1 (vaikutusalue)
kW
Vesi sisään/ulos (30/35°C), ulkolämpötila +7°C (+6°C WB)

7.1 (5.0~8.2)

12.0 (6.9~15.0)

14.0 (7.8~17.5)

COP arvoilla A

W/W

4.28

4.01

4.31

Nimellinen virrankulutus arvoilla A

kW

1.66

2.99

3.25

Nimellinen lämmitysteho B1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (40/45°C), ulkolämpötila -7°C (-8°C WB)

kW

7.1 (5.0~8.1)

11.4 (6.8~14.0)

13.3 (7.8~16.5)

COP arvoilla B

W/W

3.17

3.01

3.35

Nimellinen virrankulutus arvoilla B

kW

2.24

3.79

3.97

Nimellinen lämmitysteho C1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (30/35°C), ulkolämpötila -7°C (-8°C WB)

kW

5.2 (3.7~5.9)

8.4 (5.0~10.9)

9.3 (5.8~12.3)

COP arvoilla C

W/W

2.66

2.61

2.60

Nimellinen lämmitysteho D1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (40/45°C), ulkolämpötila -7°C (-8°C WB)

kW

5.0 (3.8~6.1)

8.1 (5.2~10.5)

9.0 (6.1~12.0)

COP arvoilla D

W/W

2.27

2.28

2.21

Äänen painetaso2

dB(A)

48

51

52

Mitat (K x L x S)

mm

1,480 × 1,250 × 444

1,480 × 1,250 × 444

1,480 × 1,250 × 444

Paino

kg

150.0

160.0

164.0

Toiminta-alue (ulkolämpötila)

°C

Säädettävä

Toiminta-alue (menovesi)

°C

+20...+60°C (bivalent järjestelmä 65°C/seuraa layout kaaviota/tarvikkeita)

Sähkönsyöttö 50Hz

V / Ph

Design

Väri: harmaa-valkoinen (vastaa RAL9002)

Kylmäjärjestelmä

Kylmäaine R410A, scroll kompressori (DC Inverter), elektroninen paisuntaventtiili, pisaranerotin

Tuotenumero

61050074

61050090

Nimellinen lämmöntuotto/hyötysuhde EN-14511 mukaan (sisältää sulatusjaksot).
1
Nimellinen lämmitysteho arvoilla: lämpötilat ao. sarakkeiden mukaan (ilman lisälämmitystä).
2
Äänen painetaso mitattu 1m etäisyydellä (mitattu kaiuttomassa huoneessa ilman heijastuksia).
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61050098
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Lämminvesivaraaja Yutaki M järjestelmäratkaisuun

M-500/BR25-solR 12
Tilavuus

litra

500

Toimintapaine lämmitys max

bar

1,5

Toimintapaine käyttövesi max

bar

10

Sähkövastus

kW

9+3

Jännite

V

400/3/50

Sulakekoko

A

3x20

Leveys

mm

695

Syvyys

mm

790

Korkeus

mm

1825

Min huonekorkeus

mm

2015

Paino netto/kuljetus

kg

140/160

Aurinkokierukka

m

12

Lämminvesi kapasiteetti

litra

340

Mitat

(varaajan lämpötila +50°C, lämmin vesi +38°C)
Tuotenumero lämminvesivaraaja

61050100

4

Kiertovesipumppu
Energiatehokas ECM moottori, paineohjattu.
Täyttää 2015 energiatehokkuusvaatimukset.

2 Integroitu älykäs ohjaus
Toimintavarma, tarkka

5

Valmistettu Ruotsissa
Kierukat ruostumatonta terästä

3 Moderni muotoilu
Helppo sijoittaa kotiin

6

Lämminvesi ruostumattomasta teräskierukasta
Ei legionella-bakteeri vaaraa

7

Integroitu aurinkokierukka
Helppo liittää aurinkolämmitys jälkikäteen

1 Suuri käyttöveden tuotto
Yksi markkinoiden suurimmasta tilavuudesta
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Yutaki S inverter split järjestelmä
1

4

5

2

3

Yutaki S split järjestelmä
Yutaki S ilmasta veteen -lämpöpumppu on tehokas split-ratkaisu, joka
on varustettu Hitachin sisä- ja ulkoyksiköllä. Se lämmittää matalan
lämpötilan lämpöpattereita, lattialämmitystä tai yhdistettyjä järjestelmiä
kuumalla vedellä käyttäjän toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Myös
kuumaa käyttövettä voidaan tuottaa liittämällä vesisäiliö järjestelmään.
Lämpötilavaatimukset voidaan täyttää täysin järjestelmää valvovan
vedenkierron ansiosta. Järjestelmällä on myös kustannuksia säästävä
vaikutus, sillä se alentaa virtauslämpötilaa ympäröivän
lämpötilannoustessa (lämpökäyrä). Muita lisätoimintoja ovat
lattiapinnan kuivatus ja legionellasuojaus, joka aktivoituu kerran
viikossa ja joka voidaan kytkeä käsin pois päältä.
Yutaki S mahdollistaa vaihtelevan määrän erilaisia
liitäntämahdollisuuksia, esimerkiksi yhteen kytkennän lisäpattereihin
liitettyjen matalan lämpötilan lämpöpatterien kanssa, liitännän
lattialämmitykseen tai liitännän yhdistettyihin järjestelmiin. Yutaki S
tarjoaa parhaan mahdollisen tasaisen lämpötilan lattialämmityksen
kanssa yhdistettynä. Se on myös ihanteellinen vaihtoehto olemassa
olevan lämmitysjärjestelmän optimoimiseen ja täysin uuden, ilman
lisälämpöjärjestelmiä toimivan järjestelmän rakentamiseen. Sisä- ja
ulkoyksiköiden kompakti rakenne mahdollistaa joukon erilaisia
asennusvaihtoehtoja. Yutaki S mahdollistaa myös yhdistämisen
aurinkokeräinjärjestelmään kuuman veden tuottamisessa. Pyydä
lisätietoja asiantuntevalta edustajaltamme.
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Ulkoyksikkö
Talvisaikaan ulkoyksikkö ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen Yutaki
S -sisäyksikköön kylmäainepiirin kautta. Kesällä järjestelmä pystyy
kääntämään Yutaki S:n prosessin käänteiseksi (tämä ei vaikuta
käyttöveden lämpötilaan). Lämpö otetaan huonetiloista
lämmönsiirrinten kautta ja lasketaan ulkoilmaan.

Ilma-vesi lämpöpumppu

5

3
1
2

4

Sisäyksikkö
Yutaki S -hydrauliikkamoduli asennetaan rakennuksen sisään. Se
liitetään ulkoyksikköön kylmäaineputkilla ja se syöttää tuotettua lämpöä
lämmitysyksikköön, johon voi sisältyä lämpöpattereita, lattialämmitys,
jne. Yutaki S-järjestelmä korvaa nykyisen lämmitysratkaisun tai
täydentää sitä.
Yutaki langaton huonetermostaatti (lisävaruste)
Asunnon omistajat voivat valvoa ja ohjelmoida koko Yutaki S -yksikköä
yksinkertaisesti ja helposti omien vaatimustensa mukaisesti. Nämä
toiminnot mahdollistavat optimaaliset huonelämpötilat ja pienentävät
energiankulutusta:
 Viikoittainen ohjelmointi yhden tunnin välein
 Kaksi eri asetuslämpötilaa (erilliset huoneohjaukset)
 Lämpötilan yöpudotus
 Kesätoiminto
 Kätevä langaton termostaatti (valinnainen)
 Hybridi järjestelmän ohjaus

Yutaki S kytkentämahdollisuudet

1

Matalalämpöpatterit

2

Lattialämmitys (patterilämmityksen kanssa)

3

Puhallinkonvektorit (kesäajan jäähydytys) lisävaruste

4

Lämminvesivaraaja

5

Aurinkolämmitys yhteet (KCC aurinkolämmitys, sivu 18)
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Ilma-vesi lämpöpumppu
Yutaki S inverter ilma-vesi lämpöpumppu

Yutaki S järjestelmäratkaisu

1 Hiljainen
Kierrosnopeusohjattu kompressori ja puhallin
2 Korkea hyötysuhde
Kiitos invertteri teknologian, laite optimoi tehon ja hyötysuhteen myös
alhaisissa ulkolämpötiloissa
3 Älykäs ohjaus
Integroitu ohjauslaitteet hoitavat automaattisesti lämpöpumpun kaikki
toiminnot
4 Valmistettu Euroopassa
Suunniteltu Pohjolan olosuhteisiin
5 Toimintavarma
Takuuvarma Hitachi teknologia

Järjestelmäratkaisu Yutaki S

4 hk

5 hk

6 hk

Hydrobox, ulkoyksikkö ja lämminvesivaraaja

RWM-4.0FSN3E
RAS4HRNME-AF
S500/BR25-solR12

RWM-5.0FSN3E
RAS5HRNME-AF
S500/BR25-solR12

RWM-6.0FSN3E
RAS6HRNME-AF
S500/BR25-solR12

Tuotenumero

7130646

7130648

7130650
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Ilma-vesi lämpöpumppu

Yutaki S Inverter energiansäästö

Mitoitusohjelma

Talo lämmitetty Hitachi Yutaki S Inverter ilma-vesi lämpöpumpulla

AHLCALC energiasäästölaskelma todellisissa olosuhteissa

Yutaki S

RAS-3HVRNME-AF

RAS-4HRNME-AF

RAS-5HRNME-AF

2,5

3

4

Vastaa sähkönkulutusta (kWh/vuosi)

19000

24000

48000

Säästö kWh/vuosi**

15000

16000

22500

Öljynkulutus (m³/vuosi)

- ole yhtyedessä Hitachi jälleenmyyjään.
Ahlsell Sverige AB

Yutaki S
Liljeholmsvägen 30
11798 STOCKHOLM

50000 Borås

1 st Yutaki S RAS/RWM-5HRNME

Yutaki S

RAS-6HRNME-AF

Öljynkulutus (m³/vuosi)

RAS-8HRNME-AF

Besparing
66 %

RAS-10HRNME-AF

6

8

10

Vastaa sähkönkulutusta (kWh/vuosi)

48000

64000

80000

Säästö kWh/vuosi**

31000

42000

53000

ENERGIBEHOV VÄRME

* Sähkönkulutus poislukien taloussähkö
**Annetut arvot ovat ainoastaan karkeita keskiarvoja. Oikeat mitoitusarvot ole yhteydessä jälleenmyyjään.

RAS-3HVRNME-AF

Sähkönsyöttö 50Hz

230 V / 1 Ph

Sisäyksikön kanssa ilman sähkölämmitystä

RWM-3.0FSN3E

Suoritusarvot kW/COP/EER

kWh/år

25000

Från värmepump

kWh/år

25000

Till värmepump

kWh/år

8510

Nettoenergibehov

kWh/år

25000

Tillsatsenergi från ca

°C

-12,7

Varmvattenförbr.

kWh/år

5000

Energitäckningsgrad

%

100,0

Inomhustemperatur

°C

20

Årsvärmefaktor (totalt 2,94)

0

0

0

2,94

Årsmedeltemperatur

°C

6,1

Energibesparing brutto

kWh/år

16490

DUT (Dim. utetemp)

°C

-20

Tillsats (100 %)

kWh/år

0

Tillsatseffekt

kW

9,0

Maximalt effektbehov

kW

9,0

Installation med golvvärme
Beräkningen grundas på erhållna uppgifter och gäller under normalår enligt officiell statistik.
Det är inte någon utfästelse att resultatet exakt kommer att infrias.

RAS-3HVRNME-AF

Yutaki S Inverter ilma-vesi lämpöpumppu
Yutaki S ulkoyksikkö

BERÄKNINGSRESULTAT

FÖRUTSÄTTNIGAR

RAS-4~10H(V)RNME-AF

Löydät kaikki suoritusarvot vastaavan sisäyksikön RWM kohdalta.

Virrankulutus lämmitys/jäähdytys (max)

A

6.8 / 7.8 (14)

Maksimivirta (käynnistys)

A

20 (pienempi 14)

Ulkomitat (K x L x S)

mm

800 × 950 × 370

Ulkoyksikön paino

kg

67

Äänen painetaso ulkoyksikkö1 (lämmitys/jäähdytys)

dB(A)

44 / 42

Ilmamäärä ulkoyksikkö (max)

m³ / h

2,700

Toiminta-alue (ulkoyksikkö)

°C

Säädettävä

Kylmäjärjestelmä

Kylmäaine R410A, scroll kompressori (DC Inverter), elektroninen paisuntaventtiili

Tuotenumero

61050010

Yutaki S ulkoyksikkö

RAS-4HRNME-AF

RAS-5HRNME-AF

RAS-6HRNME-AF

RAS-8HRNME-AF

RAS-10HRNME-AF

Sähkönsyöttö 50Hz

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

400 V / 3 Ph

Sisäyksikön kanssa ilman sähkölämmitystä

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

RWM-6.0FSN3E

RWM-8.0FSN3E

RWM-10.0FSN3E

Suoritusarvot kW/COP/EER

Löydät kaikki suoritusarvot vastaavan sisäyksikön RWM kohdalta.

Virrankulutus lämmitys/jäähdytys (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)

Maksimivirta (käynnistys)

A

16 (pienempi 7)

16 (pienempi 11)

20 (pienempi 13)

20 (pienempi 13)

20 (pienempi 17)

Ulkomitat (K x L x S)

mm

1,380 × 950 × 370

1,380 × 950 × 370

1,380 × 950 × 370

1,650 × 1,100 × 390

1,650 × 1,100 × 390

Ulkoyksikön paino

kg

107

108

108

170

170

Äänen painetaso ulkoyksikkö1 (lämmitys/jäähdytys)

dB(A)

46 / 44

48 / 46

50 / 48

56 / 54

61 / 59

Ilmamäärä ulkoyksikkö (max)

m³ / h

4,800

5,400

6,000

7,260

9,000

Toiminta-alue (ulkoyksikkö)

°C

Säädettävä

Kylmäjärjestelmä

Kylmäaine R410A, scroll kompressori (DC Inverter), elektroninen paisuntaventtiili

Tuotenumero

61050026

61050030

61050034

61050038

61050042

Ulkoyksikköä voidaan ainoastaan käyttää yhdessä vastaavan Yutaki S sisäyksikön kanssa.
Äänen painetaso mitattu 1m etäisyydellä (mitattu kaiuttomassa huoneessa ilman heijastuksia).

1

Muita varoituksia: sähkökaapelien poikkipinta-alat, ym. paikalliset määräykset täytyy varmistaa paikalliselta sähköyhtiöltä. Imu-ja nestelinja tulisi eristää lämpöhäviöiden
estämiseksi.
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Ilma-vesi lämpöpumppu

RWM-3.0~6.0FSN3E

Yutaki S Inverter ilma-vesi lämpöpumppu ja hydrobox RWM
Yutaki M ilma-vesi hydrobox sähkövastuksella

RWM-3.0FSN3E

Sähkönsyöttö ulkoyksikkö 230V/1

RAS-3HVRNME-AF -

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

RWM-6.0FSN3E

RWM-8.0FSN3E

RWM-10.0FSN3E

-

-

-

-

Sähkönsyöttö ulkoyksikkö 400V/3

-

RAS-4HRNME-AF RAS-5HRNME-AF RAS-6HRNME-AF RAS-8HRNME-AF RAS-10HRNME-AF

kW
1. Nimellinen lämmitysteho1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (30/35°C), ulkolämpötila +7°C (+6°C WB)

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

2. Nimellinen lämmitysteho1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (30/35°C), ulkolämpötila -7°C (-8°C WB)

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

3. Nimellinen lämmitysteho1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (*/35°C), ulkolämpötila +2°C (+1°C WB)

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

4. Nimellinen lämmitysteho1 (vaikutusalue)
Vesi sisään/ulos (*/35°C), ulkolämpötila +2°C (+1°C WB)

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

Max. lämmitysteho ulkolämpötilassa -20°C/menovesi 35°C

kW

6.0

7.8

9.3

9.5

10.4

13.4

5. Nimellinen jäähdytysteho1 (vaikutusalue2)
Vesi sisään/ulos (12/7°C), ulkolämpötila +35°C)

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

6. Nimellinen jäähdytysteho1 (vaikutusalue2)
Vesi sisään/ulos (23/18°C), ulkolämpötila +35°C

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

Nimellinen ottoteho lämmitys 1./jäähdytys 5.

kW

1.85 / 1.55

2.22 / 2.06

2.90 / 2.62

3.88 / 3.27

4.60 / 4.22

5.88 / 5.30

Sähkönsyöttö 50Hz

V / Ph

230 / 1

230 / 1 tai 400 / 3

230 / 1 tai 400 / 3

230 / 1 tai 400 / 3

400 / 3

400 / 3

Ottoteho vesipumppu

W

100

130

140

140

250

260

W

3,000
(vain 230V)

6,000
(230V tai 400V)

6,000
(230V tai 400V)

6,000
(230V tai 400V)

9,000

9,000

Mitat (K x L x S)

mm

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 520 × 360

890 × 670 × 360

890 × 670 × 360

Paino

kg

56.0

59.0

61.0

61.0

81.0

85.0

28

28

28

29

29

Sähkövastus teho (3-vaihe)

Äänen painetaso3

dB(A)

27

Toiminta-alue (menovesi)

°C

Lämmitys: 20~60°C (LP. max 45°C -> -20°C:ssa / 60°C -> -5°C~35°C:ssa.), jäähdytys: 5~22°C2

Bivalent toiminta-alue (menovesi)

°C

Lämmitys: 20~70°C (VP. max. 43°C -20°C:ssa / 60°C -3°C~35°C:ssa)

Kaukosäädin

Langaton kaukosäädin lisävarusteena ja asiakkaat voivat liittää oman termostaatin

Vesikiertojärjestelmä (1,0...3,0 bar)

Pumppu, lianerotin, levylämmönvaihdin, sähkölämmitin ja paisunta-astia (sulkuvennttilit mukana)

Varolaitteet

Varoventtiili, ilmausventtiili, matalapainepressostaatti, virtausvahti ja painemittari

Järjestelmän vesitilavuus min.

l

28

38

46

Kylmäjärjestelmä

Kylmäaine R-410A, elektroninen paisuntaventtiili

Artikelnummer

61050050

61050054

61050058

55

76

92

61050062

61050066

-

Ainoastaan edellä mainittuja ulkoyksiköitä voidaan käyttää. Muut mallit eivät ole sallittuja.
1
Nimellinen lämmitysteho arvoilla: lämpötilat ao. sarakkeiden mukaan (ilman lisälämmitystä), putkipituus 7,5m, korkeusero 0m (EN14511)
2
Alhaisen vedenlämpötilan (alle 18°C) tuotto on mahdollista vain kondenssivedenkerääjän kanssa. Tämä on mahdollista vain puhallinkonvektorikäytössä. Silloin täytyy
kondenssivedenkerääjä (ATW-DPK-01) asentaa sisäyksikköön.
3
Äänen painetaso mitattu 1m etäisyydellä (mitattu kaiuttomassa huoneessa ilman heijastuksia).
4
Pumpun toimintakäyrä teknisessä käsikirjassa

Lisävarusteet
Tuotenumero

Kuvaus

61081008

Kondenssiveden keruuallas

61081012

Uima-allas anturi

61081014

Ulkoanturi

61081018

Menoveden anturi

61081004

Langaton kaukosäädin

61081020

Lämminvesivaraaja anturi
Langaton kauko-ohjain - 61081004
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Ilma-vesi lämpöpumppu

Lämminvesivaraaja Yutaki S järjestelmäratkaisuun

S-500/BR25-solR 12
Tilavuus

litra

500

Toimintapaine lämmitys max

bar

1,5

Toimintapaine käyttövesi max

bar

10

Sähkövastus

kW

3

Jännite

V

400/3/50

Sulakekoko

A

3x10

Leveys

mm

695

Syvyys

mm

695

Korkeus

mm

1825

Min huonekorkeus

mm

2015

Paino netto/kuljetus

kg

120/140

Aurinkokierukka

m

12

Lämminvesi kapasiteetti

litra

340

Mitat

(varaajan lämpötila +50°C, lämmin vesi +38°C)
Tuotenumero lämminvesivaraaja

61050102

1 Suuri käyttöveden tuotto
Yksi markkinoiden suurimmasta tilavuudesta

4 Lämminvesi ruostumattomasta teräskierukasta
Ei legionella-bakteeri vaaraa

2 Moderni muotoilu
Helppo sijoittaa kotiin

5 Integroitu aurinkokierukka
Helppo liittää aurinkolämmitys jälkikäteen

3 Valmistettu Ruotsissa
Kierukat ruostumatonta terästä
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Ilma-vesi lämpöpumppu

Yutaki M ja Yutaki S lisävarusteet



Aurinkokeräin

Puhallinkonvektori
Atisa SV-EC 24
Lämmitysteho

kW (Min)

1,8

kW (Med)

2,95

kW (Max)

3,98

Veden lämpötila

°C

50

Huonelämpötila

°C

20

Tuotenumero

7207343

Innova IWMCW09
Lämmitysteho kW

kW

2,99

Veden lämpötila

°C

50

Huonelämpötila

°C

21

Tuotenumero

KCC aurinkokeräinpaketti 30x2
Liitettäväksi varaajaan, jossa on sisäänrakennettu kierukka.
Energiantuotto

kWh/vuosi

3750

Bruttoala

m²

9,8

Absorptioala

m²

5,6

Tuotenumero

18

7160715

7128000

I/V-lämpöpumput
--Käyttöveden lämmitys
--Varustettu sähköisellä 		
lisälämmityksellä
--Sis. legionallabakteerien 		
poistotoiminnon

Yutempo käyttöveden split-järjestelmä

2

1

Yutempo-järjestelmäkomponentit
Yutempo käyttöveden split-järjestelmä
Täydentämällä nykyinen lämmitysjärjestelmä Yutempolla osa
lämmityskustannuksista pienenee. Järjestelmään kuuluu singlesplitlämpöpumpun ulkoyksikkö ja säiliön muotoinen sisäyksikkö.
Ulkoyksikkö on varustettu DC-invertterikompressorilla ja se
mahdollistaa käyttöveden lämmittämisen 65°C:een saakka
(sähkölämmityksen ollessa päällä). Järjestelmä toimii ympäristön
lämpötilan ollessa -15°:n ja +37°:n välillä.
Säiliö on varustettu lisä-sähkölämmittimellä joka voidaan kytkeä
päälle tarvittaessa. Eri toimintojen asetukset ovat suoraan säiliössä,
ja niiden käyttö on intuitiivista. Legionellabakteerien poistotoiminto
lämmittää automaattisesti koko vesisäiliön veden
enimmäislämpötilaan 65°. Tämä suojaus voidaan myös käynnistää
käsin tai poistaa käytöstä tarvittaessa.

Ulkoyksikkö
Talvisaikaan ulkoyksikkö ottaa ulkoilmaa sisäänsä ja siirtää sen
Yutempoon kylmäainepiirien kautta. Kylmäainepiiri voidaan hetkeksi
poistaa käytöstä jään poistamiseksi ulkoyksiköstä talvella tarpeen
mukaan.
Teräksinen Yutempo-vesisäiliö
Yutempo-vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja
siihen mahtuu enintään 270 litraa käyttövettä. Säiliön sisällä oleva
lämmönvaihdin on kaksoisseinämän suojaama, ja se ehkäisee
käyttöveden pilaantumisen vuototapauksissa.
Yutempon liitäntämahdollisuudet
		
1 Keittiön kuumavesiliitäntä
		
2 Kylpyhuoneen kuumavesiliitäntä
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I/V-lämpöpumput
--Käyttöveden lämmitys
--Varustettu sähköisellä 		
lisälämmityksellä
--Sis. legionallabakteerien 		
poistotoiminnon

TAW-270NH2

RAW-25NH2

Yutempo UUTUUS
Yutempo sisäyksikkö (käyttövesisäiliö)

TAW-270NH2

Yutempo-ulkoyksikkö

RAW-25NH2

Sisäyksikkö
Käyttövesisäiliön kapasiteetti

Käyttövesisäiliön väri: keväänvalkoinen (kuten RAL 1013 / 9001)
dm³

270 (eristetty ruostumaton terässäiliö)

Säätöalue

°C

40 °C ~ 65 °C (lämpöpumpun toiminta 55 °C:een saakka)

Nimellinen ottoteho lataus¹:ssä

kWh

4,3 (kestää 6 tuntia nimellisolosuhteissa1)

Lisä-sähkölämmitys

kW

2 (käynnistyy automaattisesti tarvittaessa 8 tunnin jälkeen ja legionellabakteerien poistotoiminto)

V / Vaih.

230 / 1

COPt
Sähkönsyöttö 50 Hz

33

Suos. varokesuojauksen viive

A

16

Nimelliskäyttövirta lämmityksessä (enint.)

A

3.1 (16)

Verkkoliitäntä

Voidaan liittää sisäisesti (vähintään 3x1,5 mm2).

Liitäntäkaapeli (sisä - ulko)
Sisämitat (k x l x s)

3x1.5 mm2 (35V DC) ja 3x1.5 mrrf (230V AC)
mm

1 792 x 590 x 720

Sisäyksikön nettopaino

kg

69 (ilman vettä)

Veden enimmäispaine (säiliö)

bar

enintään max. 7 bar (asennettava myös 3,5 barin paineensäädin ja varoventtiili)

tuumaa

G 3 / 4"

mm

570 x 750 x 280

Kylmäaineen lämmönvaihdin
Veden tulo ja lähtö

Kaksoisputkinen lämmönvaihdin

Ulkoyksikkö
Ulkomitat (k x l x s)

Väri: kerma, kuten RAL 9001

Ulkoyksikön nettopaino

kg

38.0

Äänenpaineen tason ympäristö² (lämmitys)

dB(A)

46

Ulkoyksikön toiminta-alue (enint.)

°C

Lämmitys: -15 °C ~ +37 °C

m

20 (8)

Kylmäainemäärä R-410A (x m:iin)

kg

1,00 (to 20,0 m)

Ylin määrä R-410A

g/m

Jäähdytysjärjestelmä
Kylmäaineputkiston enimm.pituus (korkeusero)

R-410A-kylmäaine, elektroninen ulkoinen paisuntaventtiili

Nestelinja (laippaliitos)

tuumaa

1/ 4" (6,35 mm)

Kaasulinja (laippaliitos)

tuumaa

3/ 8" (9,52 mm)

Laitteet: invertteri, säiliöyksikköön sovitettu regulaattori (eco-tila, pikalämmitys, legionellabakteerien poistotoiminto, vara- ja ajoitustoiminto)Nominal conditions EN255-3
1
Täytön aikaiset nimellisolosuhteet: +15 °C:stä +55 °C:een; huoneenlämpö 20 °C, ympäristön lämpötila 7 °C (6 °C FK); kylmäaineputkiston pituus 8 m; korkeusero 0 m.
2
Äänenpaineen taso mitattuna 1 m:n päästä (mitattu kaiuttomassa huoneessa ilman heijastuksia).
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Ilma-vesi lämpöpumppu

Muistiinpanot
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Tämä esite on laadittu huolellisesti parhaan tietomme
mukaisesti ja yksinomaan omistuksessamme olevan tiedon
pohjalta.
Emme ota vastuuta ja / tai anna suoraa tai epäsuoraa
takuuta tässä esitettyjen yksityiskohtien täydellisyydestä ja
tarkkuudesta tai tässä esitteessä esiteltyjen tuotteiden tai
palvelujen luotettavuudesta ja käytettävyydestä erityisessä
tarkoituksessa tai sovelluksessa. Teknisiä yksityiskohtia
ja / tai laitteita koskevia muutoksia voidaan tehdä milloin
tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Täten sanoudumme
irti kaikenlaisista suorista tai epäsuorista vahingoista,
joita aiheutuu tämän esitteen käytöstä tai tulkinnasta.
Hitachi Europe GmbH tai Hitachi Groupiin kuuluva yhtiö
säilyttää tekijänoikeuden kaikkiin teksteihin ja kuviin, ellei
tässä esitteessä toisin ilmoiteta. Tämä esite ei ole Hitachi
Europea sitova tarjous.
2 vuoden takuu koskee yksityishenkilöitä.
Tarkemmat takuuehdot jälleenmyyjiltä.
Takuun voimassaolo edellyttää laittteen
käyttöönottopöytäkirjan täyttämistä ja palauttamista Ahlsell
Oy:lle.

Maahantuoja:
Ahlsell Oy ref
Jälleenmyyjät:
www.parhaatlampopumput.ﬁ
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