
conforto sempre garantido 
A gama Yutaki S80 dispõe de um ciclo 
Smart Cascade (única no mercado), 
que permite ajustar automaticamente 
o funcionamento da bomba de calor de 
acordo com as necessidades térmicas. 
Desta forma, quando as necessidades 
de aquecimento são menos exigentes 
(temperatura da água até 53 °C), a 
bomba de calor utiliza apenas o líquido 
de refrigeração R410A; e quando este 

requisito aumenta (temperatura da 
água até 80 °C), o segundo ciclo de 
compressão com liquido de líquido 
refrigeração R134A é ativado. Assim, 
o consumo é reduzido ao mínimo 
e o conforto é garantido de forma 
constante. (Fig. 1)

durante todo o ano
Este equipamento aquece a água até 80°C 
utilizando energia renovável, mesmo a 
temperaturas extremas que desçam até 
-25 °C.

Facilidade de instalação e 
de manutenção
A sua conceção permite um fácil acesso às 
ligações de água e de líquido de 
refrigeração, uma vez que se encontram 
na parte superior da unidade interior.
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Fig. 2Fig. 1: Esquema do ciclo Smart Cascade
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Módulo hidráulico 

Ref.:  

 
Se o depósito de água quente 
sanitária for instalado ao lado do 
módulo.

Ref.:  

 
1º circuito.

Ref.:  

, 
dissociação hidráulica, 2º circuito, 
piscina, solar (a ser fornecido se o 

Ref.:  

 
e circulador mural  
Este acessório é essencial quando 
2 níveis de temperatura distintos 
devem ser mantidos, numa 

Ref.:  

 
Ref.:  

 
Ref.:  
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Unidade

Desempenhos Quente
Potência mín / nom / máx de aquecimento (7 °C ext / 35 °C 
água) kW 11 / 15,2 14 / 16,7 16 / 17,8

Potência nom / máx de aquecimento (-7 °C ext / 35 °C água) kW 9,7 / 10,6 11,5 / 12,2 12,1 / 13
Potência nom / máx de aquecimento (-7 °C ext / 55°C água) kW 11 / 12,5 14 / 14,5 16 / 16
Potência absorvida nominal aquecimento (7 °C ext / 35 °C água) kW 2,2 2,97 3,5
COP (7 °C ext / 35 °C água) de acordo com a norma EN14511 - 5 4,71 4,57
SCOP ar condic. médio 35 °C / 55 °C de acordo com a EN14825 - 4,75 / 3,63 4,43 / 3,35 3,88 / 3,23

 
Tri %

 
Tri %

Etiquete energética 35 °C / 55 °C - A+++ / A++ A++ / A++
Faixa de temperatura de saída de água (modo aquecimento) °C 20 / 80°C
Temperatura máxima de saída de água apenas em 
termodinâmica °C 80°C até -20°C ext 

% 130 / 134

Etiqueta energética AQS - A+
Faixa de temperatura de saída de água (modo AQS) °C 30 / 75°C

Unidade

Peso líquido do módulo hidráulico Mono / Tri kg 135 / 137 139 / 146 139 / 146
Peso líquido do depósito de AQS (200L / 260L) kg 62 / 81
Dimensões (AxLxP) com depósito de AQS integrado 200L /260L mm 1980 x 600 x 648 / 2289 x 600 x 648
Nível de potência sonora dB(A) 57 58
Volume do depósito AQS / Material do depósito AQS L 200 ou 260 L / Aço Inoxidável
Telecomando - Incluído

Vaso de expansão L 12
Débito de água (mín / nom / máx) m3/h 1 / 1,89 / 2,5 1,1 / 2,41 / 3,2 1,2 / 2,75 / 3,2
Ligações hidráulicas Aquecimento 
(válvulas fornecidas macho/macho) polegada 1"1/4 fêmea

Ligações hidráulicas AQS polegada 3/4" macho
Volume de água mínimo da instalação L 40 50 50

Fluido - R134A
Carga inicial de líquido de refrigeração pré-carregado kg 1,9 kg por 15 m
Compressor - SCROLL

Alimentação -

MONOFÁSICA 
230 V

Intensidade máxima A 36 40 43
Secção transversal do cabo (mm2)/
comprimento máx. (m) (2) - 3 x 10 / 30

TRIFÁSICA
400V

Intensidade máxima A 22
Secção transversal do cabo (mm2)/
comprimento máx. (m) (2) - 5 x 4 / 16

Unidade

Nível de pressão a 1m / Potência acústica modo Calor dB(A) 49 / 61 50 / 63 50 / 64
Débito de ar m3/h 4800 5400 6000
Dimensões (A x L x P) mm 1380 x 950 x 370
Peso líquido kg 103
Faixas de funcionamento Aquecimento / AQS °C  -25~+25 // -25~+35

Diâmetro das tubagens de refrigeração (Líq / Gás) polegada 3/8" 5/8"
Comprimento mín. máx./ Desnivelado máx. m 5 - 75 / (30 / 20)
Carga inicial do líquido de refrigeração pré-carregado / Carga 
adicional

kg / g 
/ m 3,3 para 15 m / 60 3,4 para 15 m / 60

Fluido refrigerante - R410A
Compressor - SCROLL

Alimentação -

MONOFÁSICA 
230 V

Intensidade máxima A 30,5
Secção transversal do cabo (mm2)/
comprimento máx. (m) (2) - 3 x 6 / 30

TRIFÁSICA
400V

Intensidade máxima A 14 16
Secção transversal do cabo (mm2)/
comprimento máx. (m) (2) - 5 x 2,5 / 16 5 x 2,5 / 16

Ligação interna/externa (protegida) mm2 2 x 0,75
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–

Unidade

Ligações hidráulicas Aquecimento
(válvulas fornecidas macho/macho) polegada 1"1/4 fêmea

Ligações hidráulicas AQS polegada 3/4" macho

Diâmetro das tubagens de refrigeração (Líq - Gás) polegada 3/8" 5/8"

 
hitachiaircon.es/recursos

 
hitachiaircon.es/recursos

É favor notar que estas secções e proteções são indicadas para correntes com resistências de suporte. Se tiver um depósito de AQS remoto com resistência ou não desejar utilizar um suporte, 
consulte o catálogo técnico. Dados fornecidos como guia, consulte a norma eléctrica vigente. 

mento
  

mm

30 / 14 32 / 16 - D 3G10 / 5G4

30 / 14 32 / 16 - D 3G10 / 5G4

30 / 16 32 / 20 - D 3G10 / 5G4

mento
  

mm

36 / 22 40 / 25 - C 3G10 / 5G10

40 / 22 50 / 25 - C 3G10 / 5G10

43 / 22 50 / 25 - C 3G10 / 5G10

Unidade

1960
2289

Unidade

1282
1591

A x L x P: 1380 x 950 x 370 mm
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Bomba de 
segurança

pão
temperatura

misturadora 

com a Yutaki Application

de toda a gama Yutaki. Visite 

dissociação hidráulica. 

1

9

11

Ta

1 Grupo exterior

Módulo hidráulico (vaso de expansão 6L fornecido)

Válvulas de corte aquecimento

Termóstato por rádio com compensação de zona 1

Termóstato com compensação de zona 2:  

Aquastat de segurança de piso radiante

Sonda universal de temperatura

9 Sonda exterior

Grupo de segurança sanitária Não fornecido

11 Desconectador Não fornecido

Circulador secundário Não fornecido

9
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