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Стенен тип

Akebono

Уникалната инверторна технология Constant Power на Hitachi позволява 100% 
мощност в режим отопление при -15оС и температура на отопление до -25оС

Мощност

5.5kW

4.0kW

3.2kW

-15oC -7oC +7oC
Външна температура

Технология Constant Power

Akebono

RAK-50RXD

RAK-35RXD

RAK-25RXD

SCOP 5.20A+++



Dodai Performance Akebono

Енергиен клас А+++
Климатичните системи от гамата Akebono надминават 

значително ефективността на всички останали модели. С Akebono 
истински пестите всяка минута, в която го използвате.

20 мин.

Етап А
Активност
Климатикът работи при 
зададената температура.

Етап B
20 мин без активност
Променя температурата с 1оС
7% икономия на енергия

Пример за работа на климатика с iSee сензор за присъствие

Етап C
40 мин без активност
Променя температурата с 2оС
14% икономия на енергия

40 мин.

iSee сензор
iSee сензорът за активност позволява потреблението на енергия да се адаптира към заетостта на помещението, където се 

инсталира. Това поддържа удобна вътрешна среда и намалява ненужното потребление, генерирайки значителни икономии на енергия. 
Регулирането на температурата с 1oC е равно на 7% по-малко потребление.
iSee сензорът измерва активността в помещението на постоянни интервали. При липса на активност в помещението за период от 
20 минути климатикът променя зададената температура с 1ᵒC, а при липса на активност за период от 40 минути променя зададената 
температура с 2ᵒC, така се постига допълнителна икономия на енергия с 14%.

Индивидуален котрол на ламелите в 4 посоки
Моделът е оборудван с два отделни мотора за упра-

вление на посоката на въздуха в 4 направления. Задайте же-
ланата посока от дистанционното управление и се насладете 
на комфортната атмосфера.

Тих режим
Климатиците Hitachi, са конструирани да работят изклю-

чителни тихо. Серия Akebono е сред най-тихите на пазара - само 
20dB. С режим Silent с едно натискане на бутона, може да зададе-
те автоматична настройка за тих режим.

Седмичен таймер
Със седмичния таймер, може да създавате до 6 раз-

лични настройки за всеки ден от седмицата . Може да зада-
вате различен режим на работа, температура и сила на вен-
тилатора в различно време от деня. Удобство, което може да 
подготви температурата в помещението и да спести енергия.

Вграден електромер
Уникална функция от Hitachi. Дистанционното упра-

вление предава информация за използваната електроенер-
гия от началото на текущия месец до датата на проверка. За 
удобство може да проверите използваната енергия и за пре-
дходния месец.

Енергиен клас А+++ в режим охлаждане и А+++ в режим отопление.



HI-KUMO контролер

HI-KUMO е контролер за управление на климатици и тер-
мопомпи Hitachi през смартфон или таблет. Чрез него контролирате:
 › Режима на работа, желаната температура, скорост на вентилато-
ра, както и настройки за таймер

 › Управлявайте температурата в помещението и температурата на 
БГВ (само за термопомпи Yutaki)

 › Управление на няколко помещения (Когато имате няколко клима-
тика, може да управлявате всеки от тях, през един смартфон)

 › Таймер:
• Задайте желаната температура и режим на работа до 6 режима 

на ден, 7 дни в седмицата
• Задайте режим “Ваканция”

 › Лесно и интуитивно за управление

HI-KUMO CLOUD

Чист въздух с Wasabi Nano Titanium
С помощта на най-новите технологии Нано-Титановия филтър 
може да улавя частици 10,000 пъти по-тънки от човешки косъм. Ре-
зултата е чист и здравословен въздух.
Wasabi - растителен вид Wasabia Japonica, принадлежащ към семей-
ство кръстоцветни, също известен като японски хрян. Коренът му 
се използва като подправка в японската кухня, и е с много ясно из-
разен остър вкус. Основният антибактериален компонент в Wasabi 
е веществото изотиоцианат. Използването на уасаби в храна под 

формата на настъргания корен започва през XIV век в района на Шизуока. Жителите на Шизуока пренасят уасаби, като подарък на бъде-
щия шогун. Според легендата, подправката толкова му харесала, че той нарежда да се разпространява Wasabi и в други райони на Япония. 
Японския уасаби расте в северната част на Япония, а също така се среща в някои части на Китай, Тайван, Корея, Нова Зеландия, а дори и в 
Северна Америка. За отглеждането на уасаби е необходим прохладен климат с температура 8 и 20°C, висока влажност на въздуха и липсата 
на пряка слънчева светлина.Sawa-Wasabi е най-високо ценен в Япония, където расте в течаща вода с температура между 10-17°C. Днес япон-
ските ресторанти, които са пръснати по целия свят са склонни да използват уасаби, което е смес от Уасаби-Дайкон, горчица и оцветител. 
Филтърът с покритие от екстракт от уасаби има анти-бактериален, анти-алергичен и дезодориращ ефект.

МРЪСОТИИ

ВИРУСИ

ПЛЕСЕНИ

ПЛЕСЕНИ
ПОЛЕНИ

МИРИЗМИ МРЪСОТИИ

ПРАХ

Nano Titanium филтър Стандартен филтър

ЧИСТ ВЪЗДУХ

РЕЖИМ ЕКО - Позволява да се ограничи потреблението на електроенер-
гия, като същевременно се гарантира напълно ефекaтивна работа (със 
сензори за присъствие и движение и др). МОЩЕН РЕЖИМ - Системата ра-
боти при максимална мощност, отопление или охлаждане за 20 минути, 
така че да постигне желаната температура в най-кратки срокове. В края 
на 20-та минута системата автоматично се връща в първоначалното си 
състояние. ТИХ РЕЖИМ - Този режим дава възможност с едно натискане 
на бутона да намалите скоростта на вентилатора до минимум и да оси-
гурите тиха работа на уреда. LEAVE HOME / РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ - Когато 
напускате дома за дълъг период през зимата, тази фунция поддържа 
температура в помещението от 10°C. Може да зададете тази функция за 
период от 0 до 99 дни, така поддържате дома винаги темпериран. При ня-
кои модели можете да изберете минимум температура за поддръжката (от 
10°C до 16°C). След достигане края на периода, уреда ще се върне да ра-
боти в последния избран режим.моторизирани клапи за вертикално на-
сочване на въздушния поток от дистанционното управление. ХОРИЗОН-
ТАЛНО ЛЮЛЕЕНЕ - За по-голямо удобство нашите модели са оборудвани 
с моторизирани клапи за хоризонтално насочване на въздушния поток 
от дистанционното управление. СУХ КОНТАКТ - За всички битови модели 
може да поръчате като аксесоар, комплекта за СУХ КОНТАКТ за включ-
ване или изключване на климатика. Типични приложения са свързване 
към прозорец (уреда се изключва автоматично при отворен прозорец за 

да пести енергия) или електронен ключ (климатика се изключва, когато 
ключа-карта не е поставен в гнездото). Функцията може да бъде изключе-
на по желание. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ - В режим на работа AUTO, клима-
тикът автоматично определя режима на работа (охлаждане или отопле-
ние) в зависимост от температурата в околната среда. Режимът на работа 
се променя според температурните промени. В мулти сплит комбинация 
режимът не се променя. РЕЖИМ ЗАКЛЮЧВАНЕ - Можете да заключите 
режим на работа на уреда само за охлаждане (+ вентилация) или само за 
отопление (+ вентилация) или изсушаване (+ вентилация). ID SWITCH - 
Когато две вътрешни тела са монтирани в непосредствена близост в една 
и съща среда, можете да промените сигнала на дистанционното управле-
ние, за да се избегне объркването на сигнали. ПОЧИСТВАНЕ С ЕДНО ДО-
КОСВАНЕ - С тази функция се изсушава изпарителят на вътрешното тяло, 
за да се предотврати образуването на плесен и неприятни миризми. Пре-
поръчително е да активирате тази функция често след употреба на ре-
жим охлаждане. АВТО РЕСТАРТ - Автоматично рестартиране в последния 
избран режим след евентуално прекъсване на електро напрежението. 
Функцията може да бъде изключена по желание. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 
- В режим на работа AUTO, климатикът автоматично определя режима 
на работа (охлаждане или отопление) в зависимост от температурата в 
околната среда. Режимът на работа се променя според температурните 
промени. В мулти сплит комбинация режимът не се променя.



Вътрешно тяло мярка RAK-25RXD RAK-35RXD RAK-50RXD

Номинална мощност охлаждане (мин-макс) kW 2.50 (0.90-3.10) 3.50 (0.90-4.00) 5.00 (1.90-5.20)

Номинална консумирана мощност охлаждане kW 0.48 0.81 1.397

EER W/W 5.20 4.30 3.58

SEER W/W 8.50 / A+++ 8.70 / A+++ 7.50 / A++

Номинална мощност отопление (мин-макс) kW 3.20 (0.90-4.20) 4.00 (0.90-4.80) 5.80 (2.20- 7.00)

Номинална консумирана мощност отопление kW 0.59 0.80 1.41

COP W/W 5.40 5.00 4.10

SCOP W/W 5.20 / A+++ 5.20 / A+++ 4.70 / A++

Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) dB(A) 20/27/35/43 22/29/37/45 25/31/39/47

Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) dB(A) 20/28/36/43 22/30/37/45 25/31/39/48

Размери (В х Ш х Д) mm 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210 295 x 900 x 210

Тегло кг 11,00 11,00 11,00

Външно тяло RAC-25WXD RAC-35WXD RAC-50WXD

Ниво на шум охлаждане dB(A) 47 48 51

Ниво на шум отопление dB(A) 48 50 51

Размери (В х Ш х Д) mm 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299 736 x 800 x 350

Тегло кг 37,5 37,5 51,0

Електрическо захранване V/Ph/Hz 230V /1Ph/ 50Hz

Минимална дължина на тръбите m 3 3 3

Максимална дължина на тръбите / денивелация m 20 / 10 20 / 10 20 / 10

Количество фреон (R32) kg 0,98 0,98 1,30

Максимална дължина без допълване с фреон /
Допълнително количество фреон

m / g/ 
m 20/- 20/- 20/-

Температурен 
диапазон1

охлаждане °C -10°C—43°C/ -10°C—43°C/ -10°C—43°C/

отопление °C -25°C—21°C -25°C—21°C -25°C—21°C

(1) Проведени изпитания съгласно стандарт БДС EN 60068-2-1:2007 (IEC 60068-2-1:2007)

Партньор за вашия град:
Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява оферта. 
Актон електроникс ООД е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с 
която разполага от производителя. Спецификациите на продуктите в този каталог могат 
да бъдат променяни без предупреждение, за да се даде възможност на HITACHI и Актон 
електроникс ООД да включат по-късно иновации за своите клиенти. Данните в този каталог са само за информация. HITACHI и Актон 
електроникс ООД не носят никаква отговорност в най-широкия смисъл на думата, увреждане, пряко или непряко, произтичащи от из-
ползването и/или тълкуването на съдържанието на този каталог. Актон електроникс ООД има авторско право върху цялото съдържание.

Тел: 02 851 08 95 | гр. София, бул. Цариградско шосе 135Д | www.acton.bg | info@acton.bg | www.hitachiaircon.eu
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ: АКТОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД

Контролери и аксесоари:
Функционално дистанционно 
управление с вграден електромер

В комплекта Опция Опция

Стенен контролер SPX-WKT2 
за контрол до 13 климатика 
едновременно

Hi Kumo онлайн контролер за 
управление през интернет


