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Room-airconditioners

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

Onze Premium-units bieden met een fraai ontwerp, een innovatief RVS-filter 
en waterdamp-ionisator het hoogste comfort, zuivere allergeen-arme lucht en 
een van de hoogste efficiëntiewaarden op de markt. 



Meetomstandigheden voor room-airconditioners

Buitenunits:  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 1 m in een echoloze ruimte zonder reflectie. 
Wandunits, Staande units: Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 1 m in een echoloze ruimte zonder reflectie. 
Cassetteunits:  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 1,4 m in een echoloze ruimte zonder reflectie. 
Kanaalunits:  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 1,5 m in een echoloze ruimte zonder reflectie. 

Koelvermogen bij: Ruimtetemperatuur 27 °C (DB) 19 °C (NB) en buitenluchttemperatuur
35 °C (DB), leidinglengte 7,5 m, hoogteverschil 0 m.

Verwarmingsvermogen bij: Ruimtetemperatuur 20 °C (DB) en buitenluchttemperatuur 7 °C (DB)
6 °C (NB), leidinglengte 7,5 m, hoogteverschil 0 m.

Bij leidinglengten korter dan 5 m moet een overeenkomstige hoeveelheid koelmiddel worden afgetapt.
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Levensgevoel begint thuis.
Met onze techniek kiest u bewust voor een leven waarin comfort op 
zijn waarde wordt geschat. Want de bedrijfsfilosofie van Hitachi is: 
het leven altijd zo aangenaam mogelijk in te richten. Geniet 
eenvoudigweg van uw welzijn.

Onze techniek werkt voor U! 
Onze airconditioningsystemen reinigen de lucht gegarandeerd van 
allerlei schadelijke deeltjes. Daarvoor gebruiken we bijv. beproefde 
materialen zoals roestvrij staal. De oppervlakten blijven voortdurend 
glad en hard. Ze verouderen niet en worden niet ruw of gebarsten. 
Deeltjes die schadelijk voor de gezondheid zijn, hechten ook na 
tientallen jaren van gebruik niet aan het binnenwerk en vinden geen 
voedingsbodem voor vermenigvuldiging. Hierdoor kunt u de unit heel 
gemakkelijk schoonmaken. 

Enkele van onze nieuwste units hebben daarnaast ook nog een 
wasabi filter. Aan wasabi worden antibacteriële eigenschappen 
toegeschreven die schadelijke kiemen elimineert. U kunt opgelucht 
ademhalen.

Infrarood afstandsbediening
Bij al onze Single-Split wandunits en alle Multi-Split binnenunits 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 leesbaarheid garandeert. De functie-
knoppen hebben een Engelse tekst.

Basisfuncties:
•  Aangeven van het energieverbruik
• Beperken van koeling / verwarming
•  Week-timer (2 voorbeelden)
•  Vertrek-thuiskomst (10 °C verwarmen) tot 99 dagen vooruit
• Aangeven van de ruimtetemperatuur
•   Na wisselen van batterijen wordt de instelling

vanaf de buitenunit overgenomen
• Opvragen foutcodes
• Opvragen foutengeschiedenis.

Info-knop
De informatieknop geeft in één oogopslag de belangrijkste gegevens op 
het LCD-scherm aan. Ten eerste kunt u de ruimtetemperatuur opvragen 
en zo nodig de instellingen van uw unit direct doorvoeren. 
Daarnaast geeft het u het energieverbruik van de huidige en de afgelopen 
maand aan. Zo hebt u op elk moment een overzicht en dus de kosten 
goed in de hand.

Info-knop

Opvragen informatie met een 
druk op de knop

NIEUW

Timer
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 kunnen voor een week twee verschillende 
tijdschakelingen worden opgeslagen, bijv. zomer- en winterprogramma. Dat houdt in twee maal zes instellingen per dag, zeven dagen per 
week. 

Ook heeft het een uur-timer die voor de duur van een, twee, drie of zeven uur ingesteld kan worden.  
Afhankelijk van de tijdsinstelling worden de ventilatoren in de buiten- en binnenunits naar beneden geregeld. Zo werken ze stiller en bespaart 
u extra energie.



Luchtreiniging
De optie luchtreiniging van onze Premium-binnenunits bestaat uit een 
automatische filterreiniging, geïoniseerde waterdamp en een RVS-
plasma-luchtreiniging. De geïoniseerde waterdamp wordt door de 
gehele ruimte verspreid en bindt deeltjes en geuren, die dan weer terug 
komen naar de unit. Tegelijk worden negatieve ionen door twee 
plasma-elektroden gescheiden. De negatief geladen ionen vangen de 
deeltjes die zich in de lucht bevinden en transporteren deze naar het 
RVS-filter met micromaaswijdte. Daar worden ze goed vastgehouden. 
Zo ondergaat de lucht een grondige reiniging. 
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Nano-titanium filter
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Zink

Titaniumoxide
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Zink vangt geurmoleculen op. Titaniumoxide zorgt voor 
O2-radicalen uit de zuurstof 
in de lucht.

De O2-radicalen ruimen de geur-
moleculen op die door het zink 
zijn opgevangen.

De geur is opgeruimd en 
het zink kan weer nieuwe 
geurmoleculen opnemen.

Het katalysatorprincipe van nano-titanium deeltjes

1

3

2

4

Vertrek-thuiskomst 
De vertrek-thuiskomst-functie zorgt er voor dat de ruimtetemperatuur 
niet onder 10 °C 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 onbeperkt of 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. 

10° C

Timer
De nieuwe infrarood-afstandsbediening heeft een week-timer die de 
werking van de installatie nog comfortabeler maakt en door de 
opgegeven temperaturen (bijv. verlaging ‘s nachts) een optimaal 
verbruik heeft. 

Schoonmaken (1x drukken)
Juist bij korte werkingsduur wordt de warmtewisselaar in bepaalde 
gevallen niet goed gereinigd. Met deze functie kan de warmtewisselaar 
handmatig worden gereinigd. Wij bevelen aan deze functie minimaal na 
elke periode van koeling te activeren.

Krachtig
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.

Stille stand 
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. 
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Comfort luchtstroom 
De sensor detecteert de huidige positie van iemand. Zowel in de stand 
verwarmen als koelen kan met de afstandsbediening worden gekozen 
of de luchtstroom vast, de persoon volgend (bijv. verwarmen) of 
ontwijkend (bijv. koelen) wordt ingesteld.

Vergrendeling bedrijfstoestand 
De bedrijfstoestand (verwarmen / koelen) 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 mag kiezen.

ECO-functie 
De ECO-functie maakt het u mogelijk om energie 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. 

ECO-bewegingssensor
Door de ECO-bewegingssensor heeft u nog een functie om energie te 
besparen. Twee ingebouwde sensoren controleren regelmatig de 
bewegingsintensiteit in de ruimte en stemmen automatisch de 
ruimtetemperatuur daarop af. Wordt door het apparaat maar weinig 
activiteit waargenomen, dan schakelt het vermogen naar beneden en 
bespaart daardoor stroom. Als een persoon zich in de buurt van de 
airconditioner bevindt, wordt ook de bedrijfstoestand op dat moment 
gereduceerd en de energiebesparingsstand geactiveerd.

Nano-titanium-wasabi filter
In onze nieuwste modellen hebben wij het uiterst moderne Hitachi 
nano-titanium-wasabi luchtfilter geïntroduceerd. Dit filter functioneert 
aanzienlijk beter op het gebied van verwijdering van geuren en deeltjes 
en daarnaast tegen bacteriële verontreinigingen door de toepassing 
van wasabi. Wasabi staat er om bekend antibacterieel te zijn en kiemen 
door zijn oliën te elimineren. Het wasabi-filter draagt daarmee bij aan 
een zuivere lucht.

Schoon roestvast staal 
Alle delen die met lucht in aanraking komen zijn uitgevoerd in roestvast 
staal, waardoor de deeltjes niet kunnen blijven hangen. Met name 
mensen met allergieën zullen een duidelijk verbeterde luchtkwaliteit 
merken. Het resultaat kunt u inademen.

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 daardoor meerdere 
keren worden gebruikt.



Besturing met smartphone

Met behulp van een adapter kan een binnenunit of een warmtepomp worden 
bestuurd met een smartphone, tablet of PC. De communicatie verloopt via 
het TaHoma Somfy-netwerk. Dat is een oplossing voor besturing in huis 
waarmee rolluiken, zonweringen of bijv. het licht centraal kan worden geregeld. 
Met de software-interface kunnen scenario’s, centrale bedieningen maar ook 
besturing van zonweringen worden geprogrammeerd. Dat is nu ook mogelijk 
voor de verwarmings- of koelsystemen van Hitachi.
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Individuele sofware-interface
Met de TaHoma Connect-software kan het huis met alle geïnstalleerde 
componenten afgebeeld worden, waarbij zowel de verdiepingen als 
de afzonderlijke kamers gevisualiseerd kunnen worden. Aansluitend 
kunnen de opgenomen componenten aan de afzonderlijke kamers 
worden toegewezen. Zodra dit gereed is, kunnen de units 
geprogrammeerd en geregeld worden. 

Alle hoofdfuncties, zoals op de afstandsbediening, zijn beschikbaar: 
aan/uit, temperatuurinstelling, besturing van de luchtkleppen en 
andere functies. Verder kan de software met de besturing van zonne- 
of temperatuursensoren worden uitgebreid, waarmee allerlei 
mogelijke scenario’s kunnen worden opgesteld. Het 
airconditioningsysteem kan bijvoorbeeld afhankelijk van de 
buitentemperatuur of de zoninstraling worden ingeschakeld zodra 
een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden. Zo worden de 
ruimten gegarandeerd beschermd tegen oververhitting. 

Externe flexibiliteit
Woningautomatisering is al lang een betaalbare oplossing geworden 
en zorgt ervoor dat eigenaren van een huis op elk moment de eigen 
installaties kunnen besturen, hetzij als ze van een reis terugkomen 
en het huis vooraf al willen opwarmen, of als ze op afstand de 
rolluiken of het licht willen bedienen. Vanaf nu kan dit ook met de 
nieuwste generatie airconditioningsystemen en warmtepompen van 
Hitachi. De verbinding met het Somfy-netwerk gebeurt met een 
adapter die op de binnenunit wordt aangesloten. Hierbij maakt het 
niet uit of u nog andere componenten hebt aangesloten. 

Voor de communicatie is de TaHoma Box van Somfy nodig. Deze 
Box is het centrale punt van het systeem. Dit 
woningautomatiseringssysteem wordt modulair opgebouwd. Aan 
uw wensen zijn geen grenzen verbonden. Naar behoefte kan het 
systeem worden uitgebreid met andere componenten zoals 
schakelbare lichtknoppen, zonweringsmotoren of verschillende 
sensoren. 

NIEUW Besturing met TaHoma Connect

Room-airconditioners

Warmtepompen

Jaloezieën
Zonweringen

Wind-, buitentemperatuur-, 
zonnesensor Smartphone, tablet, PC

Wind-, buitentemperatuur-, 

TaHoma Box

Licht

TaHoma BoxTaHoma Box

Noodzakelijke accessoires voor de communicatie tussen het Somfy-netwerk en het Hitachi-systeem 

Accessoires SPX-TAG01 TaHoma Box

Type
Adapter voor de communicatie tussen het Somfy-netwerk 
en het Hitachi-systeem

Bestaande uit hardware (TaHoma®Box) en software



Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A kg 0,95 0,95 1,05

Fabrieksmatig gevuld tot max. m 20 20 20

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (3,5) 16 (4,6) 16 (5,5)

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Timer

Wasbaar filterWasabi-Filter

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

De Performance blinkt in het bijzonder uit door zijn moderne ontwerp 
en de compacte constructie. Koelen en verwarmen is mogelijk tot een 
buitentemperatuur van -15 °C. Ze valt op door een fluisterstille werking 
zowel in de zomer als in de winter.

Uitrusting: 
- IR-afstandsbediening met week-timer
- geurfilter

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening

Performance wandunit

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Prestaties binnenunit wandunit RAK-18RPB RAK-25RPB RAK-35RP(B-C)

Prestaties buitenunit RAC-18WPB RAC-25WPB RAC-35WP(B-C)

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,2 1,4 1,6

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 7,0 / 4,3 7,6 / 4,4 7,2 / 4,6

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 100/591 115/786 170/928

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,550 / 0,580 0,700 / 0,880 1,090 / 1,100

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 2,4 / 2,6 3,1 / 3,8 4,7 / 4,8 

Max. stroomopname A 4,4 5,6 7,4

Binnenunit Kleur: Verkeerswit, vergelijkbaar met RAL 9016; IR-afstandsbediening RAR-6N2 ( RAR-6N1 bij RAK-35RPB)

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 280 × 780 × 218 280 × 780 × 218 295 × 900 × 230

Gewicht binnenunit kg 7,5 7,5 10

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44

Geluidsvermogenniveau (koelen / verwarmen) dB 51 54 57

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 312~480 333~570 353~780

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 530 × 660 × 278 530 × 660 × 278 548 × 750 × 288

Gewicht buitenunit kg 28,0 28,0 34,0

Luchtdebiet m3 / h 1860 1860 1920

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

Geluidsvermogenniveau dB 60 62 63

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

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB



Model:
RAK-18 tot 25

Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 30 (20) 30 (20)

Vulhoeveelheid R410A kg 1,25 1,65 1,85

Fabrieksmatig gevuld tot max. m 20 8 30

Navulhoeveelheid g/m - 10 -

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm) 5/8” (15,9 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm²
De stroomvoorziening wordt buiten aangesloten (min. 3x1,5 mm² voor 50WPB, min. 3x2,5 mm² voor 60WPA, 3x4 mm² 
voor 70WPA)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)
3-aderige kabel (min. 3x1,5 mm² / 35 VDC)  en tevens 
3-aderige kabel (doorsnede als stroomvoorziening / 230 V / klemmen A+B)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (8) 20 (8,5) 25 (10)

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Timer

Wasbaar filterWasabi-Filter

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Optioneel

Performance wandunit

Model:
RAK-35 tot 50

Optioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Performance wandunit RAK-50RP(B-C) RAK-60PPA RAK-70PPA

Buitenunit Performance RAC-50WP(B-C) RAC-60WPA RAC-70WPA

Nominaal koelvermogen (regelbereik) kW 5,0 (1,9~5,2) 6,1 (0,9~6,5) 7,0 (1,5~8,0)

Nominaal verwarmingsvermogen (regelbereik) kW 6,0 (2,2~7,3) 6,8 (0,9~8,5) 8,0 (1,5~9,2)

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 2,0 2,8 4,5

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A++ / A+ A+ / A+ A++ / A+

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 7,2 / 4,4 6,0 / 4,0 6,8 / 4,4

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 243/1381 350/1670 360/2060

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 1,560 / 1,660 1,850 / 1,880 2,170 / 2,200

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 6,8 / 7,2 8,1 / 8,2 9,95 / 10,1 

Max. stroomopname A 12 11,1 12,9

Binnenunit Kleur: Verkeerswit als RAL 9016; IR-afstandsbediening RAK-50RPB / RAR-6N1  RAK-60PPA / RAR-5E2  RAK-70PPA / RAR-5E1

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 295 × 900 × 230 295 × 1.030 × 207 333 × 1.150 × 245

Netto gewicht binnenunit kg 10,0 12,0 15,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 25-28-39-46 30-33-42-48 30-33-42-47

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 27-31-39-46 33-34-42-49 30-33-42-47

Geluidsvermogenniveau dB 60 63 61

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 353~820 480~1050 510~1080

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

Afmetingen buitenunit (h × b × d) mm 600 × 792 × 299 650 × 850 × 298 800 × 850 × 298

Gewicht buitenunit kg 40 45 55

Luchtdebiet m3 / h 2.160 2.160 2.820

Geluidsdrukniveau buiten (koelen / verwarmen) dB(A) 51 / 51 50 / 53 52 / 54

Geluidsvermogenniveau dB 65 66 67

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

Koelen: -10°C ~ +43 °C
Verwarmen: -15 °C ~ +21 °C

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
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Shirokuma wandunit

ECO-bewegingssensor
Door de ECO-bewegingssensor heeft u nog een functie om energie te besparen. Twee ingebouwde sensoren controleren regelmatig de 
bewegingsintensiteit in de ruimte en stemmen automatisch de ruimtetemperatuur daarop af.  Wordt door het apparaat maar weinig activiteit 
waargenomen, dan schakelt het vermogen naar beneden en bespaart daardoor stroom. Als een persoon zich in de buurt van de airconditioner 
bevindt, wordt ook de bedrijfstoestand op dat moment gereduceerd en de energiebesparingsstand geactiveerd.

NIEUW

H V

Verticaal en horizontaal automatisch 
zwenken
Door de combinatie van beide luchtkleppen krijgt de ruimte nog 
makkelijker een goede doorstroming.

Passende staande unit?
Als alternatief of aanvullend op het wandmodel vindt u op 
blad 24 de passende Shirokuma-staande unit.

EnergiesparbetriebNormalbetrieb Zurück zum 
Normalbetrieb 

+2˚C+1˚C

-2˚C-1˚C

Personen im Raum anwesend  Keine Personen im Raum anwesend Es sind Personen 
im Raum anwesend

Abwesenheit erfasst
20 minuten

ECO Stufe 1
40 minuten

ECO Stufe 2
übernimmt nach
max. 60 minuten

Der Sensor erfasst Bewegungen im Raum Der Sensor erfasst
keine Bewegung 
im Raum für 20 min. 

Der Sensor erfasst 
Bewegungen im 
Raum

Stufe1:
Je nach Modus wird
die Temperatur  um:
Kühlen +1˚C
Heizen -1˚C
angehoben oder 
gesenkt

Stufe2:
Nach 60 min. wird
die Temperatur um
Cooling +2˚C
Heating -2˚C
verschoben

Kühlen

Heizen

Eingestellte Temp.

Eingestellte Temp.

Inclusief IR-afstandsbediening
IR-afstandsbediening met veel functies voor de stand, aangifte 
energieverbruik en week-tijdschakelaar.

ECO-functie 
De ECO-functie maakt het u mogelijk om energie 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. 

0



De eco-sensor is onderdeel van het nieuwe ontwerp en alleen dan in 
bedrijf als er zich werkelijk iemand in de ruimte bevindt. De verbeterde
SEER / SCOP-waarde ten opzichte van het vorige model vermindert het 
stroomverbruik aanzienlijk. In de stand koelen bereiken we met de RAK-
25RXB een sensationele efficiëntie van 8,5 en dit komt met energieklasse 
A+++ overeen. De bekleding met roestvast staal aan de binnenzijde van 
de unit zowel als het roestvastj stalen filter verminderen de bacteriële 
verontreiniging en verhogen de levensduur. De functie automatisch 
zwenken zorgt voor een goede luchtverdeling.

ECO-sensor

TimerSchoonmaken 
(1x drukken)

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Schoon roest-
vast staal

Roestvast 
staal filter

Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A kg 1,08 1,17 1,35 

Fabrieksmatig gevuld tot max. m 20 20 20

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (3,8) 16 (4,9) 16 (7,5)

Shirokuma wandunit

OptioneelOptioneelOptioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Shirokuma wandunit RAK-25RXB RAK-35RXB RAK-50RXB

Buitenunit Shirokuma RAC-25WXB RAC-35WXB RAC-50WXB

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,4 1,6 2,0

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A+

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 8,5 / 4,7 8,5 / 4,7 7,2 / 4,5

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 103 / 691 144 / 860 243 / 1309

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,545 / 0,70 0,91 / 0,955 1,56 / 1,56

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 2,4 / 3,1 4,0 / 4,2 6,8 / 6,8

Max. stroomopname A 5,3 7,0 11,8

Binnenunit Kleur: Verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016); IR-afstandsbediening RAR-6N1

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

Netto gewicht binnenunit kg 11,0 11,0 11,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 20-26-32-40 22-29-35-42 25-31-39-47

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 20-27-33-40 22-30-35-42 25-31-39-48

Geluidsvermogenniveau dB 55 60 60

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 290~610 310~630 350~800

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 34,0 34,0 50,0

Luchtdebiet m³ 1860 1920 2160

Geluidsdrukniveau buiten (koelen / verwarmen) dB(A) 46 / 47 47 / 49 51 / 51

Geluidsvermogenniveau dB 60 61 65

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

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
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Nano-titanium-wasabi filter 
In onze nieuwste modellen hebben wij het uiterst moderne Hitachi 
nano-titanium-wasabi luchtfilter geïntroduceerd. Dit filter functioneert 
aanzienlijk beter op het gebied van verwijdering van geuren en deeltjes 
en daarnaast tegen bacteriële verontreinigingen door de toepassing 
van wasabi. Wasabi staat er om bekend antibacterieel te zijn en kiemen 
door zijn oliën te elimineren. Het wasabi-filter draagt daarmee bij aan 
een zuivere lucht.

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

1   Na het bereiken van de ingestelde dagen voor vertrek-thuiskomst 
wisselt de stand terug naar de instelling voorafgaand aan de werking 
in de stand vertrek-thuiskomst.

23 °C

10 °C

23 °C verw.

AAN

UIT

23 °C verw.

AAN

UIT

vertrek-thuiskomst
10 °C verw.

START

1inst. max.
 99 dagen

   Terug naar instelling
 voor verlaten van 
 het huis

23 °C

10 °C

23 °C verw.

AAN

UIT

vertrek-thuiskomst
10 °C verwarmen

verder

START

Vertrek-thuiskomst 
De vertrek-thuiskomst-functie zorgt er voor dat de ruimtetemperatuur niet onder 10 °C 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 onbeperkt 
of 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. 

10° C

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 daardoor meerdere 
keren worden gebruikt.

Schoonmaken (1x drukken)
Met deze functie kan de warmtewisselaar handmatig worden gereinigd. 
Wij bevelen aan deze functie minimaal na elke periode van koeling te 
activeren.

Premium performance wandunit

Info-knop
De informatieknop geeft in één oogopslag de belangrijkste gegevens 
op het LCD-scherm aan. Ten eerste kunt u de ruimtetemperatuur 
opvragen en zo nodig de instellingen van uw unit direct doorvoeren. 
Daarnaast geeft het u het energieverbruik van de huidige en de 
afgelopen maand aan. Zo hebt u op elk moment een overzicht en dus 
de kosten goed in de hand.
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De premium performance is speciaal voor koudere streken ontwikkeld 
en beschikt als extra over een warmgasleiding. De unit werkt 
betrouwbaar tot een buitentemperatuur van -20 °C. Ook bij deze ijzige 
temperaturen kunt u genieten van het comfort van een warm huis met 
zuivere en frisse lucht. De nieuwe slanke afstandsbediening geeft u de 
totale controle over de unit en uw kosten.

Premium performance wandunit

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Timer

Wasbaar filter

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A (tot 20 m) kg 1,4 1,4 1,4

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 3-aderige kabel (min. 3x1,5 mm² / 35 VDC / klemmen C+D)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (2) 16 (3) 16 (4)

OptioneelOptioneelOptioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Premium Performance RAK-18PSPA RAK-25PSPA RAK-35PSPA

Buitenunit Premium Performance RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,2 1,4 1,6

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 7,2 / 4,6 7,7 / 4,7 7,7 / 4,7

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 88 / 588 113 / 802 159 / 896

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,300 / 0,375 0,490 / 0,585 0,845 / 0,830

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 1,73 / 2,14 2,69 / 3,11 4,35 / 4,26 

Max. stroomopname A 7,4 9,8 10,7

Binnenunit Kleur: Verkeerswit, vergelijkbaar met RAL 9016; IR-afstandsbediening RAR-5E2

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

Netto gewicht binnenunit kg 8 8 8

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 23-28-34-40 23-28-34-42 24-28-34-44

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 23-30-35-41 23-30-35-42 24-30-35-44

Geluidsvermogenniveau dB 54 56 58

Luchtdebiet binnen (min. ~ max.) m3 / h 250~580 260~620 270~640

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 41 41 41

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

Geluidsvermogenniveau buiten dB 60 62 63

Luchtdebiet buiten m3 / h 1860 1860 1920

Toepassingsgebied buitenunit (max.) °C Koelen: -10 °C ~ +43 °C; verwarmen: -20 °C ~ +21 °C

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
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tot -20 °C-20°C



Luchtreiniging
De optie luchtreiniging van onze Premium-binnenunits bestaat uit een 
automatische filterreiniging, geïoniseerde waterdamp en een RVS-plasma-
luchtreiniging. De geïoniseerde waterdamp wordt door de gehele ruimte 
verspreid en bindt deeltjes en geuren, die dan weer terug komen naar de 
unit. Tegelijk worden negatieve ionen door twee plasma-elektroden 
gescheiden. De negatief geladen ionen vangen de deeltjes die zich in de 
lucht bevinden en transporteren deze naar het RVS-filter met 
micromaaswijdte. Daar worden ze goed vastgehouden. Zo ondergaat de 
lucht een grondige reiniging.

Micro-mechanisch RVS-filter

Plasma-ionen worden door twee 
elektroden gescheiden.

Negatieve ionen vangen de deeltjes 
en brengen ze direct naar het filter.

Het RVS-filter met micromaaswijdte 
dat over de gehele oppervlakte van 
de unit zit, vangt de deeltjes af.

1
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Premium afstandsbediening
Met de afstandsbediening voor onze Premium-binnenunits hebt 
u alle voordelen en functies van deze serie gemakkelijk in de
hand. Door het grote scherm is het gemakkelijk af te lezen.

Functies

   Krachtig

   Slaap-timer

   Eco-sensor

   Ionennevel

   Vertrek-thuiskomst

   Schoonmaken (1x drukken)

   Auto schoonmaken filter

   Comfort luchtstroom

Premium wandunit

Schoon roestvast staal 
Alle delen die met lucht in aanraking komen zijn uitgevoerd in roestvast 
staal. Met name mensen met allergieën zullen een duidelijk verbeterde 
luchtkwaliteit merken. Het resultaat kunt u inademen.

Plasma-elektroden

Comfort luchtstroom 
De sensor detecteert de huidige positie van iemand. Zowel in de stand 
verwarmen als koelen kan met de afstandsbediening worden gekozen 
of de luchtstroom vast, de persoon volgend (bijv. verwarmen) of 
ontwijkend (bijv. koelen) ingesteld wordt.



Comfort lucht-
stroom

Timer

Schoonmaken 
(1x drukken)

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Roestvast 
staal filter

Premium wandunit

De Premium-serie blinkt uit door een hoger dan gemiddelde 
mogelijkheid tot energiebesparing. De unit werkt betrouwbaar 
tot een buitentemperatuur van -20 °C. 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. 
Gecombineerd met een compact, mooi en bekroond ontwerp, 
biedt de Premium het hele jaar comfort op het hoogste niveau.

Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A (tot 20m) kg 1,35 1,35 1,35 

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (2,4) 16 (3,5) 16 (4,8)

Optioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Premium wandunit RAK-18PSB RAK-25PSB RAK-35PSB

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

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,2 1,4 1,6

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 7,40 / 4,60 8,50 / 4,70 8,50 / 4,70

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 85/588 103/802 144/896

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,30 / 0,375 0,47 / 0,57 0,805 / 0,79

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 1,3 / 1,6 2,1 / 2,5 3,5 / 3,4 

Max. stroomopname A 7,0 9,8 10,6

Binnenunit Kleur: Verkeerswit, vergelijkbaar met RAL 9016 met zilverkleurige strip; IR-afstandsbediening RAR-5W1

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

Netto gewicht binnenunit kg 12 12 12

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 22-28-34-40 22-28-34-42 23-28-34-44

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 22-30-34-41 22-30-34-42 23-30-34-44

Geluidsvermogenniveau dB 54 56 58

Luchtdebiet binnen (min. ~ max.) m3 / h 260 ~ 540 260 ~ 600 270 ~ 610

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 40 40 40

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

Geluidsvermogenniveau buiten dB 60 62 63

Luchtdebiet buiten m3 / h 1860 1860 1920

Toepassingsgebied buitenunit (max.) °C Koelen: -10 °C ~ +43 °C; verwarmen: -20 °C ~ +21 °C

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
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Verwarmen 
tot -20 °C-20°C



Shirokuma staande unit

Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 30 (10)

Vulhoeveelheid R410A kg 0,87 0,87 1,40 

Fabrieksmatig gevuld tot max. m 20 20 30

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (4,3) 16 (6,0) 16 (8,1)

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 unit kan ook zonder voet tegen een 
muur worden opgehangen. 

Uitrusting: 
- IR-afstandsbediening met week-timer
- nano-titanium luchtfilter
- geurfilter

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening

NIEUW

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Timer

Roestvast 
staal filter

Nano-titanium 
filter

OptioneelOptioneelOptioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Shirokuma staande unit RAF-25RXB RAF-35RXB RAF-50RXB

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

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,4 1,9 2,8

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+

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

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 137 / 810 192 / 1098 293 / 1461

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,58 / 0,79 1,02 / 1,22 1,56 / 1,60

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 2,66 / 3,63 4,68 / 5,60 7,16 / 7,27

Max. stroomopname A 5,1 6,0 11,8

Binnenunit Kleur: Verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016); IR-afstandsbediening RAR-6N4

Afmetingen binnenunit / zonder voet (h × b × d) mm 590 × 750 × 215 / 475 × 750 × 210 590 × 750 × 215 / 475 × 750 × 210 590 × 750 × 215 / 475 × 750 × 210

Netto gewicht binnenunit kg 15,0 15,0 15,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-43

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-39 22-29-36-44

Geluidsvermogenniveau dB 55 56 59

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 270~660 270~690 300~750

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 32 32 50

Luchtdebiet m³ 1860 1920 2160

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

Geluidsvermogenniveau dB 62 63 65

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

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB



Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 30 (10)

Vulhoeveelheid R410A kg 0,87 0,87 1,40 

Fabrieksmatig gevuld tot max. m 20 20 30

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 4-aderige kabel (min. 4x1,5 mm²)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (4,3) 16 (6,0) 16 (8,1)

Deze vloerunits, met afgeronde vormen, kunnen op tal van plaatsen 
worden geïnstalleerd. Ze kunnen bijvoorbeeld radiatoren in een nis 
vervangen. Dankzij de vier standen bediening kan de vloerunit, voor 
toepassing in woon- of slaapvertrekken, het hele jaar door eenvoudig 
aan uw behoefte worden aangepast.

Uitrusting: 
- IR-afstandsbediening met week-timer
- nano-titanium luchtfilter
- geurfilter

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening
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Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A (tot 20 m) kg 0,87 1,05 1,25

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 3-aderige kabel (min. 3x1,5 mm² / 35 VDC / klemmen C+D / polair)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (5) 16 (5) 16 (9)

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco

Nano-titanium 
filter

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Timer

Roestvast 
staal filter

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Optioneel

Binnenunit Monozone staande unit RAF-25RPA RAF-35RPA RAF-50RPA

Buitenunit Monozone RAC-25FPA RAC-35FPA RAC-50FPA

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

Nominaal verwarmingsvermogen (regelbereik) kW 3,4 (0,9~4,4) 4,2 (1,1~5,2) 6,0 (2,2~7,3)

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,4 1,6 2,0

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 5,80 / 4,30 6,00 / 4,30 5,86 / 4,00

Jaarlijks energieverbruik kWh/jr 151 / 774 202 / 989 299 / 1518

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,670 / 0,850 0,940 / 1,050 1,510 / 1,660

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 3,43 / 4,11 4,30 / 4,81 6,63 / 7,29

Max. stroomopname A 5,6 7,8 11,7

Binnenunit Kleur: Verkeerswit, vergelijkbaar met RAL 9016; IR-afstandsbediening RAR-5E2

Afmetingen binnenunit (h × b × d) mm 600 × 760 × 235 600 × 760 × 235 600 × 760 × 235

Netto gewicht binnenunit kg 14,0 14,0 14,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 23-26-32-40 25-29-35-42 25-30-37-46

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 23-27-33-40 26-30-35-42 25-30-37-47

Geluidsvermogenniveau dB 54 56 60

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 378~600 400~600 430~720

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 31,0 35,0 40,0

Luchtdebiet m3 / h 1860 1920 2160

Geluidsdrukniveau buiten (koelen / verwarmen) dB(A) 47 / 49 48 / 49 51 / 52

Geluidsvermogenniveau dB 61 62 65

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

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB

Standaard staande unit



Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A (tot 20 m) kg 1,15 1,15 1,40 

Condenswateraansluiting mm 25 binnendiameter 25 binnendiameter 25 binnendiameter

Opvoerhoogte condenswaterpomp mm 300 mm vanaf de onderzijde unit

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 3-aderige kabel (min. 3x1,5 mm² / 35 VDC / klemmen C+D) 

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 16 (4,2) 16 (4,2) 16 (10)

De 4-weg cassetteunit wordt in het verlaagde plafond geïnstalleerd, 
alleen de afdekplaat blijft zichtbaar. Door de ventilatie in vier richtingen 
biedt deze unit een individuele airconditioning in één zone. Het kan 
worden gebruikt met buitenlucht tot -15 °C. U kunt heel precies zones 
met een hoog comfort instellen, het hele jaar door.

Uitrusting: 
- IR-afstandsbediening met week-timer
- luchtfilter
- condenswaterpomp

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening

4-weg cassetteunit

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Timer

Wasbaar filter

Optioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Binnenunit Monozone cassetteunit RAI-25RPA RAI-35RPA RAI-50RPA

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

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,4 1,8 2,0

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A+ / A A+ / A A / A

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 5,70 / 3,80 5,80 / 3,80 5,20 / 3,80

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 150 / 1000 210 / 1310 340 / 1540

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,695 / 0,940 1,100 / 1,360 1,990 / 2,160

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 3,2 / 4,3 4,9 / 6,0 9,2 / 10,6 

Max. stroomopname A 6,2 8,3 11,7

Binnenunit Kleur afdekplaat: Voorjaarswit (vergelijkbaar met RAL 1013 / 9001); IR-afstandsbediening RAR-5E2

Afmetingen binnenunit / afdekplaat (h × b × d) mm 285 × 580 × 580 / 32 × 650 × 650 285 × 580 × 580 / 32 × 650 × 650 285 × 580 × 580 / 32 × 650 × 650

Netto gewicht binnenunit kg 24,0 24,0 24,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 25-29-32-35 26-29-34-39 29-32-35-43

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 27-30-33-36 29-32-36-40 30-32-36-43

Geluidsvermogenniveau dB 50 58 58

Luchtdebiet koelen / verwarmen (min. ~ max.) m3 / h 330~510 330~648 330~720 

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 38,0 38,0 45,0

Luchtdebiet m3 / h 1.620 1.620 2.160

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

Geluidsvermogenniveau dB 65 65 65

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

Optionele accessoires

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
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Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 20 (10) 20 (10) 20 (10)

Vulhoeveelheid R410A (tot 20 m) kg 1,15 1,15 1,40

Condenswateraansluiting (buitendiameter) mm 16 16 16

Opvoerhoogte condenswaterpomp mm 300 mm vanaf de onderzijde unit

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 3/8” (9,53 mm) 3/8” (9,53 mm) 1/2” (12,7 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x1,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 3-aderige kabel (min. 3x1,5 mm² / 35 VDC / klemmen C+D) 

A 16 (4,2) 16 (4,2) 16 (10)

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Optioneel

Optioneel

Binnenunit Monozone kanaalunit RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA

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

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

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

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 1,4 2,1 2,8

Energielabel (koelen / verwarmen) Klasse A / A A / A B / A

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 5,10 / 3,80 5,10 /  3,80 4,70 / 3,80

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 171 / 966 239 / 1272 372 / 1520

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 0,695 /  0,970 1,240 /  1,700 2,000 /  2,300

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 3,2 /  4,3 4,9 / 6,0 9,2 / 10,6

Max. stroomopname A 6,2 8,3 11,0

Binnenunit De afstandsbediening moet als optie worden besteld. 

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

Netto gewicht binnenunit kg 19,0 19,0 19,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 29-31-34-36 29-31-34-36 29-32-35-38

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 27-30-33-37 27-30-33-37 29-32-35-38

Geluidsvermogenniveau dB 57 57 58

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 330~600 330~600 330~630

Externe statische druk binnenunit (max.) Pa 35 35 35

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 38,0 38,0 45,0

Luchtdebiet m3 / h 1.620 1.620 2.160

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

Geluidsvermogenniveau dB 65 65 65

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

Optionele accessoires

IR-afstandsbediening SPX-RCKA / RAR-5E5

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) 

De kanaalunit biedt dankzij de variabele luchtaanzuiging een bijna onzichtbare 
airconditioning van uw woonruimten. Het compacte ontwerp maakt een 
veelvoud van gevarieerde installaties mogelijk. Het kan worden gebruikt tot 
een buitentemperatuur van -15 °C. 

Uitrusting: 
- luchtfilter
- condenswaterpomp

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening

Kanaalunit

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand

Timer

Wasbaar filter



Gegevens koeling en elektrische aansluiting

Koelcircuit Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel buiten

Leidinglengte max. (hoogteverschil) m 30 (20) 30 (20) 30 (20)

Vulhoeveelheid R410A (tot 30 m) kg 1,8 1,8 1,8 

Condenswateraansluiting mm 25 binnendiameter 25 binnendiameter 25 binnendiameter

Opvoerhoogte condenswaterpomp mm 500 mm vanaf de onderzijde unit

Vloeistofleiding (flare aansluitingen) inch 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Aanzuigleiding (flare aansluitingen) inch 1/2” (12,7 mm) 1/2” (12,7 mm) 5/8” (15,9 mm)

Voedingsspanning 50 Hz V/fasen 230 / 1 alleen buiten aan te sluiten

Doorsnede stroomvoorziening mm² De stroomvoorziening kan alleen buiten worden aangesloten (min. 3x2,5 mm²)

Besturingskabel tussen binnen- en buitenunit mm² 3x1,5 mm² (35 VDC) plus 3x2,5 mm² (230 VAC)

Aanbevolen zekering, traag (aanloopstroom) A 20 (10,0) 20 (10,0) 20 (10,0)

Optioneel

Kwaliteitslabel

Voldoet aan 
ErP

Optioneel

Binnenunit Monozone kanaalunit RAD-50PPA RAD-60PPA RAD-70PPA

Buitenunit Monozone RAC-50DPA RAC-60DPA RAC-70DPA

Nominaal koelvermogen (regelbereik) kW 5,0 (0,9~6,0) 6,0 (0,9~7,0) 7,1 (0,9~8,0)

Nominaal verwarmingsvermogen (regelbereik) kW 6,0 (0,9~7,0) 7,3 (0,9~8,0) 8,0 (0,9~9,0)

Ontvochtigingscapaciteit kg/h 2,8 2,8 2,8

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

Efficiëntie SEER / SCOP W/W 5,4 /  3,8 5,1 /  3,8 5,1 /  3,8

Jaarlijks energieverbruik (koelen / verwarmen) kWh/jr 325 / 1595 411 / 2007 481 / 1828

Nominaal opgenomen vermogen (koelen / verw.) kW 1,400 /  1,590 1,870 /  2,130 2,530 /  2,340

Nominale bedrijfsstroom (koelen / verwarmen) A 6,4 /  7,3 8,55 /  9,75 11,6 /  10,7 

Max. stroomopname A 9,6 11,3 13,5

Binnenunit De afstandsbediening moet als optie worden besteld. 

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

Netto gewicht binnenunit kg 35,0 35,0 35,0

Geluidsdrukniveau koelen: Super Low ~ High dB(A) 28-30-32-34 28-30-32-34 28-30-32-35

Geluidsdrukniv. verwarmen: Super Low ~ High dB(A) 29-31-33-35 29-31-33-35 29-31-33-36

Geluidsvermogenniveau dB 60 60 61

Luchtdebiet (min. ~ max.) m3 / h 618~900 618~900 618~960

Externe statische druk (laag / nom. / hoog) Pa 30 / 50 / 80 30 / 50 / 80 30 / 50 / 80

Buitenunit Kleur: Zijdegrijs (iets lichter dan RAL 7044)

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

Gewicht buitenunit kg 51,0 55,0 55,0

Luchtdebiet (koelen / verwarmen) m3 / h 2.700 2.700 2.820

Geluidsdrukniveau buiten (koelen / verwarmen) dB(A) 47 /  50 48 /  51 53 /  55

Geluidsvermogenniveau dB 65 65 67

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

Optionele accessoires

IR-afstandsbediening SPX-RCKA
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De kanaalunit Standaard hoge druk heeft een maximum hoogte van 270 mm en 
kan zonder veel moeite worden ingebouwd. De vergrote statische druk en de 
daardoor krachtigere units bieden extra toepassingsmogelijkheden en maken 
langere luchtkanalen mogelijk. 

Uitrusting: 
- luchtfilter
- condenswaterpomp

Nieuwe speciale functies:
- nieuwe inschakeling na spanningsuitval in- en uitschakelbaar
- externe in-/standbyschakeling bijv. voor kaartlezer, deurcontact
- begrenzing van de stand tot alleen koelen / alleen verwarmen
- alternatieve keuze frequentie voor de afstandsbediening

Kanaalunit

Stil

Schoonmaken 
(1x drukken)

Info

Eco Timer

Wasbaar filter

Vertrek-
thuiskomst10° C

Krachtig

Vergrendeling 
bedrijfstoestand
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Voor meer informatie en of verkoop kijk op: www.aircotje.nl




