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Съдържание

Ценовата листа е валидна от 01.04.2022 до 31.03.2023. Всички предходни ценови листи са невалидни. 
Всички тела в ценовата листа използват R410A(GWP 2088) или R32(GWP 675) хладилен агент. Никога не се опитвайте сами да работите по тръбите с 
хладилен агент или да разглобявате продуктите. Винаги търсете помощта на професионалисти! 

Hitachi е запазена марка на Hitachi Corporation Japan. 
Актон електроникс ООД е официален вносител, гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатична и отоплителна техника Hitachi! Всички 
цени са в лв. с включено ДДС. 
Освен в случаите, в които е посочено друго, всички продукти се предлагат с 3 години гаранция на частите. Вносителят не носи отговорност за 
монтажните дейности, инсталации и консумативи. За подробна информация вижте условията в гаранционната карта. 
Актон електроникс ООД запазва правото си да променя цените без предизвестие.
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Създаваме истински комфорт във 
всяко жилищно пространство.

Искаме да ви помогнем да намерите климатика, който 
най-добре отговаря на вашия начин на живот. 
Партньорството ни с Актон ни помага да съчетаем 
иновативни глобални продукти с местни знания и 
подкрепа, за да отговорим на вашите нужди по-бързо 
и по-компетентно от всякога.

FROST WASH ОТОПЛЕНИЕ 
& ОХЛАЖДАНЕ

АВТОМАТИЧНО 
НАСОЧВАНЕ В 4 

ПОСОКИ

ПРЕЧИСТВАЩИ 
ФИЛТРИ

ЕКОЛОГИЧЕН 
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

3 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ

ГОЛЯМ РАБОТЕН ДИАПАЗОН 
-25оС ОТОПЛЕНИЕ 
43оС ОХЛАЖДАНЕ

АВТОМАТИЧНО 
РЕСТАРТИРАНЕ

УДОБЕН ЗА 
МОНТАЖ

ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА 
СЕРВИЗИРАНЕ

à	

à	

03



04

Когато климатикът е умен, 
може да не мислите за 
отопление и охлаждане на дома.

• Онлайн управление с airCloud Home 
• Почиства и се поддържа година след година 
• Автоматично премахва до 99% от вирусите и замърсителите

airHome 
400
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Климатикът, който 
се грижи за вас

airHome 400

Няма нужда да мислите за това

airCloud Home 

• Управлявайте вашия AC отвсякъде

• Автоматично регулира температурата, когато 

пристигнете вкъщи или напуснете къщата

• Следете разходите за енергия

Почиства и се поддържа година след година

FrostWash 

При употреба прах и мръсотия могат да се натрупат във вашия климатик, което намалява количеството въздух, 
който може да премине през него, и го прави по-малко ефективен с течение на времето. Технологията Hitachi 
FrostWash помага да се поддържа производителността на климатика за години напред, като замразява прах и 
мръсотия, нагрява ги и ги измива. Нашите тестове показват, че системите с FrostWash са 3 пъти по-добри при 
поддържане на ефективността от тези без тази технология1.

Спира причините за миризми от климатика 

Всеки път, когато уредът е изключен, 
функцията за защита от мухъл автоматично 
загрява вътрешните компоненти, за да 
предотврати натрупването на мухъл – 
основната причина за тези неприятни миризми

Стрес-тестван 

Тестван на топлинен и хладилен шок, 
екстремна влажност, проливен дъжд, скокове 
на напрежение, удари на мълния и други... 
всеки климатик, който продаваме, е тестван до 
крайност. В допълнение, нашата уникална 
система SafeGuard комбинира електрически и 
механични системи за защита на външното 
тяло от екстремни атмосферни влияния и 
колебания на напрежението
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Автоматично премахва до 99% от вирусите и замърсителите

Комбиниране на до 3 различни технологии за пречистване на 
въздуха за повишена ефективност срещу замърсители, включително 
вируси, бактерии и мухъл. Предварителният филтър, филтърът за 
пречистване на въздуха и почистващият топлообменник работят 
заедно с до 99,0% ефективност срещу вируси2, до 99,0% 
ефективност върху бактерии3 и до 95,0% намаляване на мухъл4.

ВИРУСИ БАКТЕРИИ ПЛЕСЕН

99.0%*2 99.0%*3 95.0%*4
премахва премахва премахва

1. Два идентични модула бяха тествани за сравнение; без FrostWash. Тестовата камера симулира приблизително 2 години натрупване на прах, което може да бъде изживяване на типична домашна среда. Уредът без FrostWash има 18% спад 
в производителността на въздушния поток. Устройството с FrostWash има спад в производителността само с 6%. Тестван във фабриката на Johnson Controls-Hitachi Tochigi, Япония ноември/декември 2021 г.


2. Климатик не е заместител за всяка мярка за контрол на COVID, препоръчана от правителства или медицински специалисти. Filters ViroSenseZ1 показва 99,0% ефективност срещу вирус на грип (H3N2), тестван в ЯпонияТекстилни продукти 
Качество и технологии с помощта на метод ISO1818 Технологията FrostWash също показа 99,0% намаление на вирусните частици в топлообменника, тестван в изследователския център за наука за околната среда Kitasato.


3. Твърдението се отнася до ефекта на ViroSenseZ1 филтъра (по избор при някои модели), който показа 99,0% намаление на StaphylococcusaureusNBRC12732 и EscherichiacoliNBRC3301 бактериални частици под лабораторни условия, 
тествани в NissenkenQuality 9, тест на технологията за изследване на NissenkenQualitynter9, който също показва намаляване на температурата на NissenkenCualitynter9 на Japan.


4. Твърдението се отнася до ефекта на FrostWash, който показа 95,0% намаление на мухъла на топлообменника, тестван в Изследователския център на науката за околната среда на Китасато.



Замрази
Технология Frost Wash

С новата революционна технология  за почистване FrostWash, 
може да разчитате на чист и здравословен въздух през цялата 
година.

Системата охлажда 
топлообменника до -15 ° C, 
образувайки тънък слой 
лед от влагата във 
въздуха. Докато се 
образува лед, той улавя 
частици прах, плесени и 
бактерии от топло-
обменника и ги задържа.

1

Frost Wash постига  
91% намаляване * на бактериите 
и  
87% намаляване * на плесен в 
климатика. FrostWash Видео
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& Разтопи
След като се образува 
нужния слой лед, системата 
бързо го разтопява, като 
отмива  уловените прахови 
частици, плесени и бактерии. 
След това старателно 
изсушава повърхностите 
вътре в устройството, преди 
да възобнови нормалната си 
работа.

2

3

FROST WASH ПРЕДПАЗВА 
ОТ ПРАХ

ПРЕДПАЗВА 
ОТ КОНДЕНЗ

ДЪЛГОТРАЕН 
ЧИСТ ВЪЗДУХ

Чистият топлообменник не 
само поддържа вашия 
климатик да работи с 
оптимална ефективност, но 
също така поддържа въздуха 
в дома ви по-свеж и чист.

Новата гама сплит системи от Hitachi предлага много 
иновативни функции - от повишена енергийна ефективност, 
до контрол на въздушния поток и ултра тиха работа. 

Тъй като въздухът винаги се движи по повърхността на 
топлообменника, може да се натрупа прахова плесен и 
бактерии, което води до по-ниска ефективност и лоши 
миризми. Поддържането на топлообменника чист е ключът 
към по-икономична работа на устройството и по-доброто 
качество на въздуха.

FrostWash се занимава с проблем, който отдавна затруднява 
климатичната индустрия - как ефективно и ефикасно да 
почистите вътрешността на климатичните инсталации в стаята. 
Въпреки че много клиенти са запознати с процеса на почистване 
на филтрите в климатиците, почистването на уреда от вътре 
обикновено изисква професионални услуги. FrostWash е 
представен за първи път на японския пазар, като получи отлични 
отзиви от клиентите. Създателите на технологията получиха 
„Наградата за съвършенство“ от Японската асоциация на 
производителите на електрически продукти през 2018 г.

* Тестван от изследователския център по екологична наука в Kitasato Тест 
№ 2019_0154. Ефект на намаляване на бактерии и плесени се наблюдават 
при въздействие с Frost Wash веднъж.
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Технология Constant Power

Технологията Constant 
Power постига пълна топлинна 
мощност,  дори когато външната 
температура е -15°С. Уникалната 
способност на тази технология 
да поддържа номинална 
мощност при екстремни 
температури, дава възможност 
да използвате моделите в най-
тежки климатични условия.

Constant Power постига 100% отдавана мощност 
в режим   отопление при -15оС температура на 
околната среда.

Моделите, които притежават 

Constant Power са разработени с 

най-иновативната технология за 

отопление на пазара. Повишената 

ефективност на компресора и 

топлообменника, работят в 

синхрон с прецизно управление на 

мощността.
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МОДЕЛ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ЕНЕРГИЕН КЛАС
ЦЕНА ЛВ С ДДС

ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ ОХЛАЖДАНЕ (SEER) ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)

RAK-18RPE RAC-18WPE 2.00 kW 2.50 kW 8.50 / А+++ 4.90 / А++ 1389.-

RAK-25RPE RAC-25WPE 2.50 kW 3.40 kW 8.50 / А+++ 4.90 / А++ 1449.-

RAK-35RPE RAC-35WPE 3.50 kW 4.20 kW 7.80 / А+++ 4.90 / А++ 1699.-

RAK-42RPE RAC-42WPE 4.20 kW 5.40 kW 7.50 / А++ 4.60 / А++ 1949.-

RAK-50RPE RAC-50WPE 5.00 kW 6.00 kW 7.35 / А++ 4.60 / А++ 2249.-

МОДЕЛ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ЕНЕРГИЕН КЛАС
ЦЕНА ЛВ С ДДС

ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ ОХЛАЖДАНЕ (SEER) ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)

RAK-25PSE (W/S)* RAC-25WSE 2.50 kW 3.20 kW 9.00 / А+++ 5.10 / А+++ 2699.-

RAK-35PSE (W/S)* RAC-35WSE 3.50 kW 4.00 kW 9.00 / А+++ 5.10 / А+++ 2899.-

RAK-50PSE (W/S)* RAC-50WSE 5.00 kW 5.80 kW 7.50 / А++ 4.70 / А++ 3799.-

* Предлага се в цветове бял (W) и сив (S)

Сплит системи

SHIROKUMA

PERFORMANCE ‣Frost Wash 

‣Въздушен поток в 4 посоки 

‣ iSee сензор  

‣Режим Ваканция

‣Функция електромер 

‣Седмичен таймер 

‣Управление през смартфон (Опция)

-20o 43o

МОДЕЛ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ЕНЕРГИЕН КЛАС
ЦЕНА ЛВ С ДДС

ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ ОХЛАЖДАНЕ (SEER) ОТОПЛЕНИЕ (SCOP)

RAK-25RXE RAC-25WXE 2.50 kW 3.20 kW 8.50 / А+++ 5.20 / А+++ 2249.-

RAK-35RXE RAC-35WXE 3.50 kW 4.00 kW 8.70 / А+++ 5.20 / А+++ 2299.-

RAK-50RXE RAC-50WXE 5.00 kW 5.80 kW 7.50 / А++ 4.70 / А++ 3499.-

AKEBONO ‣Frost Wash  

‣Constant Power (-15oC) 

‣ iSee сензор  

‣Wasabi Нано Титанов филтър 

‣Въздушен поток в 4 посоки

‣Режим Ваканция 

‣Функция електромер 

‣Седмичен таймер 

‣Управление през смартфон (Опция)

-20o 43o

-15o 43o

‣Frost Wash  

‣Constant Power (-15oC) 

‣Самопочистване на филтрите 

‣ iSee сензор  

‣Йонизиране

‣Режим Ваканция 

‣Вграден електромер 

‣Седмичен таймер 

‣Управление през смартфон (Опция)
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