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NOWA JEDNOSTKA KASETONOWA W GAMIE HITACHI

Od stycznia 2017 roku firma Johnson Controls International wzbogaciła swoją ofertę produktów marki Hitachi o nowy 
model jednostki kasetonowej, dedykowanej do systemów Utopia oraz VRF. Nowa jednostka kasetonowa RCI-FSN4 zastąpi 
trzy modele RCI-FSN3Ei, RCIFSN3Ek, RCI-FSN3 – produkowane do końca 2016 roku. 

Nowy model RCI-FSN4 to wysokoefektywna kaseta z pane-
lem czterokierunkowym, o nominalnym zakresie od 2,5 kW do 
16 kW wydajności chłodniczej oraz od 2,8 kW do 18 kW wydaj-
ności grzewczej. Nowa jednostka kasetonowa posiada prze-
projektowany panel PN23NA2, z udoskonalonym kształtem 
kierownic wypływu powietrza, redukującym opór, jednocześnie 
zwiększając zasięg strugi. Praca każdej z czterech kierownic 
powietrza może być sterowana osobno, co zapewnia znacz-
nie lepsze właściwości adaptacyjne oraz zwiększa komfort 
użytkowania. Nową jednostkę można opcjonalnie wyposażyć 
w czujnik ruchu, pozwalający na automatyczne dostosowy-

wanie temperatury, ilości przepływającego powietrza oraz jego kierunku, 
w zależności od aktywności użytkownika w danym pomieszczeniu. Sto-
sowanie tego czujnika znacznie poprawia komfort użytkowania i zmniej-
sza zużycie energii elektrycznej. Nowa jednostka może być sterowana za 
pomocą trzech rodzajów sterowników. Do dyspozycji są dwa typy sterow-
ników ściennych, standardowy PC-ARFE i uproszczony PC-ARH oraz pilot 
bezprzewodowy PC-AWR.

PRZYKŁADOWO: RCIM-FSN4

Przy obniżeniu temperatury o 1° C zużycie energii może 
zostać obniżone o 7%

Przy obniżeniu temperatury o 2° C zużycie energii może 
zostać obniżone o 14%

Tylko przy użyciu  
PC-ARFPE

(3)  Obszar wykrywania staje się mniejszy jeżeli ruch człowieka jest 
niewielki, przykładowo przeciąganie się na krześle itp. Średnica 
wykrywania zmienia się na około 6 m
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NOWE FUNKCJE W NOWEJ GENERACJI ZESTAWÓW ROZPRĘŻNYCH DX-KIT 2

Oferta skraplających agregatów freonowych Hitachi jest bardzo bo-
gata. Obecnie do współpracy z centralami wentylacyjnymi można za-
stosować agregaty Utopia (ES, Comfort i Premium), agregaty VRF Set 
Free oraz agregaty Centryfuga. Do połącznia systemu hydraulicznego 
oraz automatyki przygotowana została nowa generacja zestawów roz-
prężnych DX-Kit, pozwalających na sterowanie agregatem za pomocą 

zewnętrznego sygnału 0 do 10 V. Funkcje nowej serii DXKitzostały wzbogacone. Poza standardowym rozwiązaniem po-
zwalającym na połączenie jednego wymiennika DX znajdującego się na przykład w centrali wentylacyjnej, z jednym dedy-
kowanym agregatem skraplającym, do nowej generacji zestawów wprowadzono opcję zarządzania pracą maksymalnie do 
5 agregatów skraplających. Dzięki tej opcji zyskujemy kilka istotnych możliwości. To pozwala zarządzać pracą do max. 5 
agregatów zewnętrznych, za pomocą jednego sterownika. 

Sterownik podłączany jest do Control Box-u Master, natomiast pozostałe Contro Box-y są podłą-
czone do Master – jako Slave. Dzięki temu automatycznie uruchamiana jest logika zarzadzania 
odszranianiem agregatów w funkcji ogrzewania. W celu zabezpieczenia, jak największej wydajno-
ści systemu oraz zapewnienia, jak najwyższego komfortu system początek procesu odszraniania 
każdego agregatu zewnętrznego jest ustalany w zależności od ilości DX-KIT 2 w całym systemie 
oraz od indywidulanego zapotrzebowania każdego z agregatów. Jeżeli w systemie użyto trzech 
zestawów DX-KIT2 z osobnymi agregatami, dozwolone będzie włączenie w tryb odszraniana tylko 

jednego z 3 agregatów. Jeżeli zastosujemy maksymalne 5 szt. DX-Kit2 to jednocześnie w trybie odszraniania będą mogły 
pracować maksymalnie 2 agregaty. Rozwiązanie to powoduje brak konieczności wyłączania pracy wentylatora w centrali 
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JUŻ WKRÓTCE W OFERCIE HITACHI – HYDROMODUŁY DO VRF HYDRO FREE

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom kompleksowych rozwiązań technicznych opartych o systemy DX marka Hi-
tachi już w tym roku wprowadzi do swojej oferty nowy produkt: hydromodułów (do systemów VRF Set Free) – o nazwie 
HYDRO FREE. Oferta zawiera trzy modele hydromodułów niskotemperaturowych podgrzewających wodę do temperatury 
45° C oraz jeden hydromoduł wysokotemperaturowy mogący przygotować wodę o temperaturze max 80° C. Moduły nisko-
temperaturowe będą mogły pracować w trybie chłodzenia. Moce grzewcze oraz chłodnicze w zależności od parametrów 
zasilania i powrotu wody umieszczono w poniższym opracowaniu.

wentylacyjnej w trakcie odszraniana agregatów – tym samym 
zapewnia stałą dostawę ciepłego powietrza do budynku, za-
pewniając komfort użytkownikowi. Klasyczne rozwiązania 
wymuszają wyłączenie pracy wentylatora w okresie odszra-
niana (lub w celu zapewnienia podobnej funkcjonalności tak-
że zastosowania odrębnej, często kosztownej automatyki).

Opisana funkcja jest dostępna tylko przy współpracy z agre-
gatami serii Utopia, model RAS-XHVNP1E. Maksymalna wiel-
kość mocy wymiennika. który może być obsługiwany przez 
system składający się z pięciu zestawów DX-Kit 2 może wy-

ILOŚĆ ZESTAWÓW 
DX-KIT2

ILOŚĆ RÓWNOCZESNYCH  
ODSZRONIEŃ

2 do 3 tylko jeden DX w trybie odszraniania

4 do 5 do 2 DX w trybie odszraniania

nosić około 125 kW. Szczegóły doboru ograniczenia i zalece-
nia są zawarte w dokumentacji technicznej do DX-Kit 2, znaj-
dującej się w Extranecie na stronach: 
www.klimatyzacjachitachi.pl
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MODUŁY NISKOTEMPERATUROWE

MODEL HYDRO-MODUŁU RWLT-3.0VNE RWLT-5.0VNE RWLT-10.0VNE

TZ (TS/TM) TWL. / TWYL. MOC GRZEWCZA

7 / 6° C

30/45° C kW 9.0 16.0 31.0

40/45° C kW 8.2 15.0 31.0

47/55° C kW 7.5 14.6 31.0

2 / 1° C 30/45° C kW 7.3 13.3 20.1

-7 / -8° C

30/45° C kW 5.5 11.1 20.3

40/45° C kW 5.2 11.1 17.9

47/55° C kW 4.5 10,7 16.8

MODEL HYDRO-MODUŁU RWLT-3.0VNE RWLT-5.0VNE RWLT-10.0VNE

TZ (TS/TM) TWL. / TWYL. MOC CHŁODNICZA

35 / --° C
12/7° C kW 7.0 12.6 20.6

23/18° C kW 8.5 16.0 27.0

MODUŁ WYSOKOTEMPERATUROWY

MODEL HYDRO-MODUŁU RWHT-5.0VNFE

TZ (TS/TM) TWL. / TWYL. MOC GRZEWCZA

7 / 6° C

30/35° C kW 16.0

40/45° C kW 16.3

47/55° C kW 16.3

55/56° C kW 16.3

-7 / -8° C

30/35° C kW 11.7

40/45° C kW 13.9

47/55° C kW 13.9

55/56° C kW 13.9
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Podłączenie hydromodułu do systemu VRF pozwala na zna-
czące zwiększenie możliwości zastosowania systemów VRF. 
Koncepcja rozwiązania polega na podłączeniu hydromodułu, 
jako jednej z jednostek wewnętrznych systemu i wykorzysta-
nia jego funkcji do przygotowania ciepłej lub zimnej wody 
(tylko dla hydromodułów niskotemperaturowych). Rozwiąza-
nie takie pozwala zasilać systemy lub urządzenia pracujące 
na wodzie lub glikolu za pomocą systemu VRF. Wykorzystu-
jąc moduły LT można przygotować ciepłą wodę na potrzeby 
ogrzewania podłogowego lub innych emiterów niskotempe-
raturowych. Takie rozwiązanie z powodzeniem można wyko-
rzystać do ogrzewania części wspólnych, takich jak komuni-
kacja lub toalety socjal-e w budynkach biurowych, w których 
wymagane dla tych powierzchni jest jedynie ogrzewanie, a nie 
chłodzenie. Moduły LT mogą również zasilać klimakonwekto-
ry dwururowe, w których można realizować zarówno proces 
ogrzewania, jak i klimatyzacji.

Moduły wysokotemperaturowe znajdą 
zastosowanie tam gdzie potrzebna jest 
produkcja wody o temperaturze do 80° C. 
Może to być grzejnik lub wymiennik 
w centrali wentylacyjnej. Obydwa typy 
hydromodułów, przy współpracy z dedy-
kowanymi lub zewnętrznymi zbiornika-
mi CWU, mogą również stanowić źródło 
ciepłej wody użytkowej. Podczas pracy 
sytemu VRF w trybie klimatyzacji stan-
dardowe rozwiązanie pozwala na trans-
portowanie ciepła z klimatyzowanego 
pomieszczenia na zewnętrz obiektu.
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Nowe hydromoduły pozwalają na realizowanie odzysku ciepła z klimatyzacji na poczet 
przygotowania ciepłej wody użytkowej lub dla zaspokojenia innych potrzeb związanych 
z ciepłą wodą technologiczną. Dla przykładu: w klimatyzowanym fitness klubie ciepło 
z klimatyzacji zwykle wyprowadzane jest na zewnątrz, natomiast przy wykorzystaniu hy-
dromodułu HYDRO FREE możemy przygotować wodę do natrysków i umywalek. Podob-
nie w restauracji czy budynku biurowym: możemy odzyskiwać ciepło na przygotowanie 
CWU lub CT. Zarządzanie pracą hydromodułów odbywa się poprzez nowy dedykowany 
sterownik przewodowy PCA-RFWE. Komunikacja pomiędzy hydromodułem, a agregatem 
zewnętrznym systemu VRF odbywa się tak, jak dotychczas – wykorzystując wewnętrzny 
protokół komunikacji H-link II. Hydromoduły, podobnie jak inne jednostki wewnętrzne Set 
Free, mogą być zarzadzane poprzez zewnętrze systemy BMS, oparte na protokołach takich 
jak: MODBUS, KNX, LONWORKS.


