
YUTAKI M

încălzire
aer condiționat (2) (nou)
 producție de ACM (cu boiler) 
 controller cu gestionare integrată 2 zone de încălzire

Soluții pentru toate nevoile dvs:

Componente noi
 Noua gamă Yutaki M a fost îmbunătăţită prin 
încorporarea a numeroase componente. Acest 
lucru a permis atingerea unor performanţe 
superioare şi contrubuie la instalări mai simple şi 
rapide.

YUTAKI M NOU

(1) anumite modele - (2) cu ajutorul kitului reversibil opţional

COP
ÎNCĂLZIRE

5,00 
(1)

35°C

60°C 
(1)

IDEAL PENTRU CONSTRUCȚII EXISTENTE

3 CV

4 - 5 - 6 CV

CIRCUIT DE
ÎNCĂLZIRE

CONTROLER

UNITATE
EXTERIOARĂ

Gamă de produse în continuă evoluție
gamă reversibilă (2)

model nou 4CP trifazat
mai silenţioasă
modele mai compacte şi mai uşoare
 putere mărită: apă de până la 60°C la temp. exterioare de 10C 
Funcţionare până la -25°C  (1)

valori COP și EER îmbunățite (printre cele mai bune de pe piață) 
performanțe energetice sezoniere de încălzire A+++ (la anumite 
modele), conforme cu standardele 2017

 contol comun la toată gama Yutaki
asistent nou configurari                       WIZWIZARDARD

(reduce durata de service)
 gama compatibilă cu SOMFY®, KNX® și MODBUS®

până la
Încălzire

Supapă de siguranţă

Schimbător de căldură în plăci foarte 
performant

Vas de expansiune

Pompă de recirculare clasa A (PWM) 

Filtru
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RENOVĂRINOU

Produse performante certificate Economie de spațiu

Instalare mai rapidă

 Întreaga gamă cu performanţe îmbunătăţite atât la încălzire cât şi la răcire (în curs de 
certificare NF PAC şi Eurovent

 unităţi exterioare mai compacte
 nu se ocupă spaţiu din interiorul casei, modelul hidraulic fiind 
amplasat în unitatea exterioară (nu e noie de camera a 
centralei)

 modelele monobloc sunt echipate cu o mulţime de elemente 
hidraulice. Trebuie sa i se racordeze doar tur+retur de la 
sistemul de încălzire
 posibilitatea de a realiza reglajele electrice din casă

370 mm

80
0 

m
m

1250 mm

Clasă de energie superioară la toată gama 
Începând din 29 septembrie 2015, toate pompele de căldură aer/apă trebuie să fie dotate cu etichete energetice, prin care utilizatorului i se vor comunica 
informaţiile de bază ale produsului. Produsele Hitachi deja ating performanţele impuse pentru anul 2017 începând cu gama nouă (din mai 2016). Etichetele 
energetice pot fi descărcate la adresa: http://erpactive.chauffage.hitachi.fr

un cazan performant YUTAKI M 4 CV

35°C

 Seria Yutaki M vă oferă performanţe impresionante şi în condiţii de temperaturi reduse în combinaţie setări 
ale agentului termic de 55C (până la 12kw)

Performanţe impresionante şi în condiţii extreme

Model 3 4 5 6

Putere încălzire (kW) -7C ext / 55C apă 5,5 9,8 11,2 12

Model 3 4 5 6

Putere nominală încălzire (kw) la +7c ext /35c apă 7,5 11 14 16

COP nominal 4,55 5,00 4,71 4,57

Putere niminală răcire 6 7,2 9,5 10,5

EER 2,75 3,3 3,22 2,82

35°C
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RASM-3(C)VNE

YUTAKI M

Controller cu fir
Control maxim pentru un plus de comfort

 design nou ergonomic.

 program săptămânal:
5 plaje orare / zi usor 
configurabile

 Mod inteligent de vacanță: 
 gestionare simplă a modului de 
vacanţă pentru ecnomie de 
energie şi un confort optim la 
întoarcere

 Funcție Boost ACM 
producţie forţată de ACM: pentru 
un plus de confort

 Butonul nou "Favorit" 
acces facil la o funcţie preselectată

Soluții integrate Hitachi

 Gama Yutaki e 
compatibilă cu

Telecomandă fără fir
design și simplitate

 se integrează perfect cu toate 
tipurile de interior
alegere simplă a temperaturii 
dorite prin rotirea la stânga/
dreapta

Controller
Configurare simplă pentru o 
viteză sporită

funcție nouă WIZZARD: pornirea mai 
rapidă și simplă a sistemului

 2 nivele de acces: instalator şi utilizator

 funcţie de gestionare a 2 zone de încălzire

 intrări/ieşiri configurabile: piscine, cazane, 
tarife de curent

WIZARDWIZARD
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Doar încălzire
Reversibil PERFORMANȚE

RIDICATE
ideal

pentru construcții noi
ideal

pentru renovări



Pompe de căldură Monobloc/Yutaki M

Doar pentru încălzire un. RASM-3VNE RASM-4VNE RASM-4NE RASM-5VNE RASM-5NE RASM-6VNE RASM-6NE

Încălzire+răcire un. RASM-3CVNE RASM-4CVNE RASM-4CNE RASM-5CVNE RASM-5CNE RASM-6CVNE RASM-6CNE

Putere nominală încălzire (7C ext / 35C apa) kW 7,5 11 14 16
Putere încălzire (-7C ext / 35C apă) kW 6,7 10,6 12 13
Putere încălzire (-7C ext / 45C apă) kW 6,4 10,3 11,6 12,5
Putere încălzire (-7C ext / 55C apă) kW 5,5 9,8 11,2 12
Putere absorbită nominală încălzire (7C ext / 35C apă) kW 1,65 2,20 2,97 3,50
COP 4,55 5,00 4,71 4,57
Clasă energetică 35C, model încălzire % 166 (A++) 189 (A+++) 188 (A+++) 177 (A+++) 176 (A+++) 155 (A++) 154 (A++)
Clasă energetică 55C, model încălzire % 127 (A++) 138 (A++) 137 (A++) 135 (A++) 135 (A++) 127 (A++) 127 (A++)
Clasă energetică 35C, model reversibil % 169 (A++) 191 (A+++) 191 (A+++) 178 (A+++) 178 (A+++) 155 (A++) 155 (A++)
Clasă energetică 55C, model reversibil % 129 (A++) 139 (A++) 139 (A++) 136 (A++) 136 (A++) 128 (A++) 128 (A++)
Putere nominală răcire (35C ext / 7C apa) 
(model reversibil) kW 6 7,2 9,5 10,5

Putere absorbită nominală răcire (35C ext / 7C apa) kW 2,18 2,95 3,72
EER 2,75 3,3 3,22 2,82
Debit de aer m3/h 2700 4800 5400 6000
Dimensiuni (Î x L x l) mm 800 x 1252 x 370 1380 x 1252 x 370
Greutate netă kg 105 125 130 130 135 134 139
Alimentare 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz
Intensitate maximă A 21,6 30,8 14,3 30,8 14,3 30,8 16,3
Cablu alimentare mm2 3G2,5 3G6 5G1,5 3G6 5G1,5 3G6 5G1,5
Cablu controller (LIYCY) mm2 2 x 0,75
Nivel de zgomot dB(A) 64 65 67
Vas de expansiune L 6
Debit de apă (min-nom-max) m3/h 0,6 - 1,29 - 2,1 1 - 1,89 - 2,8 1,1 - 2,41 - 3 1,2 - 2,75 - 3
Volum minim instalaţie L 28 38 46 55
Racorduri hidraulice inch 1" 1"1/4

Rezistenţe electrice (opţionale) kW 6 (2/4/6)
Plaje de funcţionare °C încălzire (-25 ~ 25 ext) // ACM (-25 ~ 25 ext) // Răcire (10 ~ 40 ext)

Temperaturi maxime agent termic (mod încălzire) °C 55 °C  până la 
-10 °C ext

60 °C până la -10 °C ext

Domeniu de temperatură agent termic (mod răcire) °C 5°C ~ 22°C
Încărcătură iniţială refirgerant kg 2,4 2,8 3,1
Refrigerant R410A
Tip compresor SCROLL
Controller Controller fără fir

(1)  Clasă de eficienţă energetică cu controller integrat
(2)  Date cu caracter informativ. Este răspunderea instalatorului să monteze secţiuni de cablu corespunzătoare cu cerinţele instalării şi normele legale în vigoare. 

Unități exterioare

YU
TA

KI
 M

Télécommande radio
SIMPLICITÉ ET DESIGN

S’intègre parfaitement
à tout type d’intérieur.

Sélection simplifiée de la 
température de consigne
• Par rotation gauche 

ou droite.
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SHEME HIDRAULICE
PDC MONOBLOC / Yutaki M

Aplicații pentru renovări

Aplicații pentru construcții noi și renovări

RENOVĂRI

RENOVĂRINOU
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