














KOLAY VE ESNEK UYGULAMA
Gelişmiş ev dekorasyonu felsefesi, klimalar için daha yüksek ge -

reklilikleri zorunlu  SET-FREE mini sistemi, bu gereklilikleri 

kompakt  ş ünite ve çeşitli iç ünite seçenekleri ile kar -

ş

ş ğ

İ

Uygulamada  ve esneklik, ş ünitenin hafif ve kompakt ta-
 ile daha da ş  SET-FREE mini sistemi, bir merdi -

ğ

Dört  borulama bağ  seçeneği mevcuttur 
(önden, yandan, alttan ve arka  Özellikle 
arka yüzeyden bağ

İnsana özel bir DIP ayar svici, 3HP  güce sahip iç üni-
teler için özel olarak ş  İç ortam yükü ğ
veya ğ  ±0,25HP kademelerle kapasite değişikliği 
uygulamak için DIP svici  yük 
eş ğ

Alt taban

boşluğu

Borulama kapağ

Borulama kapağ
Alttan 
borulama 
bağ

Alt taban için 

gerek yoktur

Arkadan borulama 
bağ
cihaz içerisindeki üst 
yüzeyi)

Arkadan borulama 
bağ
cihaz içerisindeki alt 
yüzeyi)

Önden borulama 
bağ

Alttan borulama 
bağ

Yandan borulama 
bağ

borulama kapağ

deliğ

Gerçek borulama uzunluğ

ş

İlk branş
maksimum mesafe: 30 m

İç Ünite Tipi

Düşük 
Kapasite

Standart 
Kapasite

Yüksek 
Kapasite

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI



Elektrik kesintisi meydana geldiğinde, son şma koşulu otomatik olarak   Elektrik tekrar 

sağ ğ  sistem  şma koş  otomatik olarak tekrar uygular ve şmaya devam  Elektrik 

tekrar sağ ğ  sistemin  gerek  Böylece,  daha  ve düşünceli bir hizmet 

sağ

Merkezi Kumanda DX
Bilgisayar Kontrollü Network Sistemi

Adaptör

Çeşitli opsiyonel 
kumanda seçenekleri

ş üniteye 9 iç ünite 
bağ

Müşteri ve Yönetici Merkezi

Uzaktan Kumanda
Merkezi Kumanda

Büyük bir LCD ekran, 
kendi kendine teşhis 
özelliği ve  saatlik 

 halinde ayarla-
nabilen bir 
dahil olmak üzere, çe-
şitli birçok fonksiyona 

ş

Kablolamaya gerek 

Kablosuz uzaktan ku-
manda, her şeyi zah-
metsizce kontrol edebil-
menize olanak sağ

Bu merkezi kumanda, 
 iç üniteyi merkezi 

bir şekilde kontrol ede-
ğ

7 günlük 
uzun süreli gözetimsiz 



ENERJİ TASARRUFU VE
EKOLOJİ
4HP, 5HP ve 6HP kapasiteli modeller halinde sunulan gelişmiş 
SET-FREE mini sistemi, daha fazla verimliliğe ve daha yüksek COP 

değerine sahiptir.  sistemde  R410A soğ  ş-

Hitachi Lider Teknolojisi

Yüksek verimli DC inverter kompresör gibi  lider enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde, sektörde  bir COP değeri 
elde edilmiştir.

Enerji Tasarrufu Tekniği
ş ünitede,  patentli  ve yüksek verimli  kompresör, inverter tekniği ve DC fan motoru gibi özgün teknikleri 

 Kapasitedeki değişkenliğe göre, sistem otomatik olarak ş  ve kesintisiz bir şekilde ayarlama yaparak 

Yeni kontrol 
sistemi

DC fan 
motoru

Yeni kondenser

DC 
kompresör

Klasik Model

şma Maliyeti)

Klasik 



Yüksek Verimli ve Çevre Dostu Soğ şkan R410A

Motor 

ş
şma

240V 
motorlu

240V 
motorlu

Olağanüstü 
enerji tasarrufu

ş

şaş
enerji tasarrufu

PAM kontrol tekniği 
(220V/50Hz model)

yükseltilmesiyle, 
ş

Darbe-Genlik Modülasyonu (PAM)
ş ğ ş

kondenserin verimliliğini ideal hale getirir.

Yeni Kondenser

Soğ şkan
Soğ şkan

Klasik Model Yeni Model
Soğ şkan Soğ şkan

Hava Hava

Motor 
Verimi (%)

Verimlilikte 
ş 

ği 
ş

DC fan motoru

Bağ şma Fonksiyonu

Bağ  şma fonksiyonunda, bir uzaktan kumanda ile 9 ünite 

 kontrol edilebilir. Bu  ş ünite,  iklimlendirme yüküne 

bağ ş

ş Ünite Enerji 
Tüketimi

%25x2 İ
Ünite=%50

-

bul gören ve  yeni  dostu R410A 

soğ  şkan  Yüksek verimliliği 

ve  Ozon Tüketim Potansiyeli ile, odadaki herkese 

konfor ve zindelik hissi verir.










































