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Hitachi Air Conditioning Europe SAS zaprezentowała najnowszą pozycję z rodziny Yutaki -
zasilaną powietrzem pompę ciepła (Air Source Heat Pump, ASHP), która rozszerza linię
wyrobów dzielonych systemu Yutaki-S typu split.

  

      

  

Nowy model Yutaki-S Combi jest kompaktową i zabudowaną w jednym urządzeniu jednostką,
która wytwarza ciepło i ciepłą wodę do użytku domowego o temperaturze do 60oC, a także
zapewnia komfortowe chłodzenie, idealne w europejskich warunkach klimatycznych w lecie.

  

Linia obejmuje urządzenia 2HP~6HP (jedno i trójfazowe) o mocy od 2,3 do 17,8 kW z
zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności albo 200, albo 260
litrów. Rozmiary można dobrać do każdego domu – od niewielkich po duże domy wolnostojące.
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    Urządzenie czerpie energię z otaczającego powietrza i przekształca ją w ciepło. Każdy kilowatenergii elektrycznej służy do zasilania pompy ciepła o klasie energetycznej A; pompa ta możedostarczać aż 5 kW energii do domu, który wyposażono w dobrą izolację. Dzięki temu rachunkiza ogrzewanie mogą zmniejszyć się aż o 60%, zaś emisja dwutlenku węgla spadnie o 75% wporównaniu z tradycyjnymi instalacjami z bojlerem. Zgodnie z „zieloną” polityką urządzenieYutaki-S Combi ASHP wykorzystuje przyjazne dla środowiska chłodziwo R410A.    Yutaki-S Combi składa się z ustawianej na podłodze jednostki o szerokości 600 mm, którąłatwo dopasować do standardowej kuchni lub pomieszczenia gospodarczego, oraz z odrębnejjednostki zewnętrznej. Inteligentna i kompaktowa konstrukcja części wewnętrznej zapewniaograniczenie przestrzeni instalacji o około 70% w porównaniu z zestawem złożonym zwolnostojącego bojlera i zbiornika ciepłej wody. To cenna zaleta dla gospodarzy ceniącychsobie w domu każdy wolny metr kwadratowy.    Jest to również wspaniały wybór dla instalatorów: wszystkie komponenty Yutaki-S Combizostały okablowane fabrycznie i wstępnie zmontowane, co skraca czas montażu średnio ookoło 8 godzin i obniża koszty o około 18% w porównaniu z instalacją złożoną z odrębnegomodułu wody, zbiornika i zaworu trójdrogowego.    Nowa konstrukcja przepływomierza umożliwia takie sterowanie przepływem wody, by uzyskaćmaksymalną wydajność, zaś nowy sterownik LCD wyświetla moc cieplną, moc chłodzenia itemperaturę ciepłej wody oraz natężenie przepływu (ułatwia to oddawanie do użytku i serwis), atakże zużycie energii po włączeniu w obwód miernika mocy, dzięki czemu gospodarz wie, na cow jego domu jest zużywany prąd.    "To zaledwie jeden z całego asortymentu nowych wyrobów, które wprowadzamy w 2014 r. icieszymy się, że od dziś można go kupować w całej Europie" - skomentował Pierre-René Milz,regionalny Sales Manger w Hitachi Air Conditioning Europe Central. "Spodziewamy się, żedzięki swoim oczywistym zaletom zarówno dla właścicieli domów, jak i ekip montażowych nowyYutaki-S Combi osiągnie wielką popularność w Polsce i całej Europie."    Nowy Yutaki-S Combi można zamawiać przez dystrybutora klimatyzacji Hitachi w Polsce –firmę Tempcold Sp. z o.o.      Źródło: www.tempcold.com.pl    
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