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Заснована в 1969 році як невелике підприємство по 
виробництву радіоприймачів, компанія Hisense 
(Хайсенс) ось уже на протязі 50 років демонструє 
зростання і ефективний розвиток у багатьох сферах 
діяльності. Завдяки своїм новим технологіям і 
відмінній якості, зараз Hisense - один з провідних 
брендів Китаю. Корпорація Hisense є державною, що 
гарантує більшу стійкість бізнесу.

Компанія Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Systems Co., 
Ltd., була спільно вкладена компанією Hisense Group та Hitachi Air 
Conditioning (перейшла під контроль "Джонсон Контроль-Хітачі"), 
заснована 8 січня 2003 року. Це велике спільне підприємство, що 
інтегрує розвиток технологій для комерційних та побутових 
кондиціонерів, виробництво продукції, маркетинг та сервісне 
обслуговування в цілому. За повної підтримки всіх акціонерів 
Hisense VRF прагне стати лідером ринку в галузі.

01

Чому Hisense VRF?
ТОМУ ЩО...

Приймає новітні технології.

Володіє широкою лінійкою продуктів.

Підтримує високу ефективність роботи з надійною якістю.

Забезпечує модульну комбіновану конструкцію.

Забезпечує зручне та швидке транспортування та монтаж.

Відповідає інтелектуальній системі управління.

Володіє командою з продажу, технічної підтримки та обслуговування.

Має чудову репутацію у всьому світі.

COMPANY PROFILE



Потужність охолодження

Перший етап
переохолодження

Другий етап
переохолодження Збільшена потужність 

охолодження  в циклі

Повернення мастила

Двоступеневе переохолодження

Двоступенева схема переохолодження Двоступеневий тиск переохолодження
Діаграма енталії

Секція переохолодження, розташована в теплообміннику зовнішнього блоку, служить для здійснення переохолодження 
першого ступеня. Крім того, для досягнення другого ступеня переохолодження, застосовується високоефективна подвійна 
труба. Загальний ступінь переохолодження становить до 27℃, що покращує здатність охолодження та збільшує загальну 
довжину трубопроводів.

Серія Hisense Hi-FLEXi S використовує нове покоління високоефективного спірального компресора та запатентовану 
технологію впорскування пари * 1. Це може значно підвищити продуктивність роботи на обігрів та досягти високої 
економії енергії. Потужне нагрівання гарантується серією Hi-FLEXi S, особливо при низькій температурі, 
продуктивність нагріву зросла до 25% порівняно зі стандартною моделлю.

Основні
Технології
Якість через відданість, 
провідні технології виробництва 
високоякісної продукції.
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Акумулятор використовує пористу технологію повер- 
нення мастила із вбудованим фільтром, який не тільки 
забезпечує баланс мастила між компресорами в межах 
одного модуля, але і відіграє важливу роль у балансі 
мастила між модулями.

За винятком цього, система здійснює операцію повернення 
мастила на основі частоти компресора та відповідного часу 
роботи. Операція повернення мастила займає 60 секунд і 
після закінчення роботи система може повернутися до 
попереднього стану.

Взимку ,  в  режимі  
обігріву, ця операція 
реалізується без змі- 
ни режиму роботи на  
охолодження, що га- 
рантує ефективний 
обігрів.

Нове покоління вдосконаленого компресора з нагнітанням пари

○ Двоступеневий цикл переохолодження покращує потужність охолодження;
○ Втрати тиску холодоагенту в трубі зменшуються;
○ Підвищена ступінь переохолодження сприяє стабільній роботі
     електронного розширювального клапана;
○ Підвищена ступінь переохолодження збільшує загальну довжину трубопроводів.

Примітка: * 1. Номер патенту: система циклу теплообміну та методи управління та кондиціонування, 201610909006.X

Sub-охолоджувач
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Секція переохолодження
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Сепарація мастила

Перша ступень сепарації мастила здійснюється завдяки 
ефективній структурі сепарації мастила всередині камери 
високого тиску. З компресора виводиться лише невелика 
кількість мастила.

Під час сепарації мастила другого ступеня невелика кількість 
мастила, що скидається з компресора, відокремлюється 
сепаратором великої потужності з ефективністю понад 99%.

Сепарація мастила першого ступеня Сепарація мастила другого ступеня

Нова структура всмоктування
Підвищення ефективності на високій швидкості та стабільності при великій потужності.

Клапан випуска
Підвищення ефективності за рахунок зменшення втрат на стиснення, особливо в умовах 
середньої та малої потужності.

Інжекційний клапан
Покращення роботи на обігрів в умовах часткового навантаження за допомогою 
інжекційного клапана.

Нова форма прокрутки
Висока ефективність при асиметричній формі прокрутки.

Сумісний механізм каркасу
Високопродуктивні технології для зменшення втрат на витоки та втрати тертя.

Нова система нагнітання
Висока надійність через мінімальні втрати масла при будь-яких умовах через витікання
холодоагенту з центру компресора.

Механізм вирівнювання мастила
Ємність можна збільшити за рахунок компресорів та балансу масла між кількома компресорами.

Мотор високої ефективності
Високий ККД завдяки спеціально розробленим двигуном з рідкоземельним магнітом.

Сепарація мастила
Висока надійність, завдяки зберігання мастила в компресорі за допомогою цієї розділової пластини.

Система подачі мастила високої надійності
Система подачі масла використовує різницю тиску, навіть при низькій швидкості або частковому навантаженні.

PVE мастило
Використання масла PVE забезпечує високий, надійний та тривалий термін експлуатації.



Сучасна виробнича база розташована в парку інформаційної індустрії Hisense в зоні економічного розвитку міста 
Циндао, на трьох заводах, та займає площу 250 000 м2.

Hisense VRF володіє міжнародним сучасним виробничим обладнанням та засобами забезпечення якості. Грунтуючись 
на повному освоєнні провідних світових технологій, Hisense VRF постійно розробляє новаторські продукти у сфері 
кондиціонування. Більшість продуктів Hisense VRF отримали сертифікацію безпеки та якості, таких як AHRI, EUROVENT, 
MEW, MEPS, SAA, CB, CE тощо, та здатні відповідати вимогам багатьох країн.

Орієнтовані на деталі,
Домагаючись досконалості.
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Висока
Якість
Гарантія

Забезпечуєм охорону 
навколишнього середовища 
завдяки технологіям.

Відмінний
досвід

Контроль шуму зовнішнього блоку

Відповідно до ситуації та способів застосування, Hisense вивчає технічні дані та методи монтажу для зменшення шуму 
внутрішніх блоків з різних аспектів розташування вентиляторних двигунів, лопаток вентиляторів та вентиляційних 
каналів, що забезпечує клієнтам найбільш тихе середовище поруч з кондиціонером.

Першокласний спіральний 
компресор забезпечує 

мінімальні вібрації та шум.

Алюмінієвий литий мотор з нерезонансною 
конструкцією підвіски забезпечує стабільну 
роботу двигуна і зменшує вібраційний шум.

Осьовий вентилятор виготовлений з шумопоглинаючого 
матеріалу має форму що зменшує турбулентність навколо.

Алюмінієвий литий мотор з нерезонансною конструкцією підвіски 
забезпечує стабільну роботу двигуна і зменшує вібраційний шум.

Низький рівень шуму внутрішніх блоків

Шепіт

20 дБ 21 дБ 30 дБ 40 дБ 70 дБ

Операція

канальний блок
AVE-05HJFDL

Тиха бібліотека Вулиця
30 дБ рівень шуму
Не впливає на сон

Новий дизайн Оптимізований повітряний потік

Крива зміни
завантаження

Пікова температура

Крива зміни температури

Крива зміни шуму
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Увімкнення / вимкнення, режим роботи, встановлення температури
Робота за графіком
Відображає код тривоги
16 Режимів роботи
Можна керувати макс. 32 внутр. блоками 
Розміри: 215×137×38 мм

* Контролери HYXE-M01H та HYE-W01 можуть підтримувати шість рівнів регулювання потоку повітря та контроль вологості.

Зовнішній
вигляд

Модель HYXE-J01H HYXE-VA01 HYXE-S01H HYXE-M01H

Пункт Дротовий контролер Бездротовий
контролер

HYE-W01

Зовнішній
вигляд

Модель HYJ-J01H

Пункт

HYRE-X01H

Центральний
Контролер

HYRE-V02H

Комплект приймача

HYJM-S01H

ON/OFF

Основні функції

Точний контроль температури

Інтелектуальна 3D система випуску повітря зі стильним зовнішнім виглядом

Система управління Hi-Mit 

Система управління кондиціонером Hi-Dom

Різні контролери

Кілька температурних датчиків у внутрішньому блоці для 
забезпечення точного зворотного зв'язку в режимі реального 
часу.

2000-ступінчастий електронний розширювальний клапан для 
забезпечення точного регулювання потоку на основі фактичного 
навантаження внутрішнього блоку.

Унікальна конструкція 
датчик температури повітря на виході

2000-ступінчастий 
електронний розширювальний клапан

Стильний зовнішній вигляд, який підходить під 
оформлення інтер’єру
Інтелектуальний 3D-потік повітря з трьома режимами 
настройки кута повітряного потоку
Відображення температури та вологості

Моніторинг стану роботи
Визначення граничної температури
Відображення циклов роботи

Усі внутрішні та зовнішні блоки, підключені до одного адаптера, містять одну систему зв'язку BUS.
Макс.128 внутрішніх блоків можна підключити до адаптера.
Макс.32 адаптери можна керувати одним комп’ютером.
Макс.4096 внутрішні блоки знаходяться під контролем.

Основні функції
Функція блокування контролера
Контроль доступу
Розподіл електричного заряду

Багатофункціональна сигналізація
Моніторинг обслуговування

HYJE-H01H

Маршрутизатор

LAN

HYXM-VB01

HYRE-T03HHYRE-Z01H

Система управління кондиціонером Hi-Dom приймає сигнал через шину зв'язку та підключає систему кондиціону-
вання до комп'ютера через адаптер. Системою можна керувати комп'ютером просто та зручно.



Лінійка
продуктів
Зосередження на просторі,
повністю задовольняя попит на ринку.
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СЕРІЯHi-FLEXi S

Full DC технологія, макс. комбінація  блоків 112 к.с.
Теплообмінник типу G, більш ефективний
Спіральний компресор EVI з потужними характеристиками нагріву
Запатентована 360 ° технологія охолодження холодоагенту

Серії Hisense Hi-FLEXi та Hi-Smart забезпечують широкий вибір зовнішніх блоків для різних потреб у охолодженні та обігріві, 
створюючи повне рішення VRF та персоналізовану житлову площу.

Hisense VRF може бути сумісний з декількома протоколами зв'язку BACnet, Modbus, KNX та бути підключеним до BMS 
або Smart Home System.

Серія Hi-FLEXi S - це останній великий комбінований 
модульний продукт, його потужність коливається від 
8 к.с. до 112 к.с. з кроком 2 к.с. 
В ньому встановлено вдосконалений компресор нового 
покоління  з нагнітанням пари, який може забезпечити 
потужне нагрівання та забезпечити високу енерго- 
ефективність. 

Основні характеристики включають:

Система центрального керування

Intranet

KNX

KNX

KNX

BACnet

BACnet

Modbus

HS-RC-KNX-1i

HS-AC-KNX-16

HS-AC-KNX-64

HS-AC-BAC-16

HS-AC-BAC-64

HCPC-H2M1C

70

90

90

90

90

50

70

88

88

88

88

220

28

56

56

56

56

140

1

16

64

16

64

64

Модель В (mm) Ш (mm) Д (mm) Максимальна кількість підключених
блоків у приміщенні

Central Controller

Adapter

Heat PumpHeat Pump
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СЕРІЯHi-FLEXi G+
Серія Hi-FLEXi G + - це комбінований модульний продукт з 
великою потужністю, макс. 22 к.с. у одного модуля, та 
макс. 88 к.с. у комбінації з 4 модулів.
Він використовує шестисторонній обмінник типу ∑ , який 
забезпечує більш рівномірний розподіл градієнта в тих же 
умовах повітряного потоку, підвищуючи ефективність 
теплообміну. 
Основні характеристики включають:

Новий дизайн, з інтегрованою високоміцною структурою
6-ти сторонній теплообмінник типу  ∑
Розділення машинного блоку та електричної частини для 
зручного обслуговування
Високий статичний тиск ODU 85Pa

Серія Hi-FLEXi X - комбінований модульний продукт, а її 
потужність коливається від 8 к.с. до 64 к.с. з кроком 2 к.с. 
Широка потужність та компактний дизайн забезпечують 
його придатність на різних об’єктах, таких як офіси, 
торгові центри, лікарні, школи тощо. 

Основні характеристики включають:

СЕРІЯHi-FLEXi X

Компресор з високою ефективністю та великою потужністю
Останні інверторні технології
Безступінчаста технологія регулювання швидкості вентилятора
Розумна та чітка технологія розподілу потужності одиниці

Heat Pump Cooling Only

Серія Hi-FLEXi R може реалізувати одночасно охолод- 
ження та обігрів в межах однієї системи, що не тільки 
сприяє енергозбереженню, але й відповідає різно- 
манітним вимогам споживачів.

СЕРІЯHi-FLEXi R

Компресор високої ефективності
Рекуперація тепла, одночасне охолодження та обігрів
Остання технологія управління інвертором
Інтелектуальна система управління

Серія Hi-FLEXi W - це комбінований модуль з водяним 
охолодженням, макс. 20 к.с. одного модуля, і макс. 60 к.с. у 
поєднанні з 3 модулів. 
Також він може реалізувати одночасне охолодження та 
обігрів в межах однієї системи. 

СЕРІЯHi-FLEXi W

Одночасне охолодження та нагрівання
Зручний монтаж
Технологія охолодження холодоагенту на 360 °

СЕРІЯHi-Smart H

Аеродинамічний дизайн повітряної решиткі 
Конструкція електричного блоку з захистом проти комах
Оптимізована конструкція системи повітропроводів, 
покращуює відстань подачі повітря

Серія Hi-Smart H, блоки з фронтальним потоком повітря, 
розроблені за допомогою сучасних технологій. Ця серія 
орієнтована на різні вимоги та забезпечує комфорт 
клієнтів.
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СЕРІЯMulti-function

Мультифункціональна система VRF Hisense - це 
багатофункціональна інтелектуальна екологічна 
система  будинку  з  і н те грац ією  домашнього  
центрального кондиціонера, підігріву підлоги та подачи 
гарячої води для санітарних потреб дому. Гідро модуль

Бак для
санітарной
води

Внутрішній блок

Поповнення
води

Клапан

    Забезпечте необхідну 
гарячу воду для домаш- 
нього життя, з автома- 
тичною функцією стери- 
лізації.

Гаряча вода

      Ідеальний вибір  для 
якісного домашнього 
життя, ідеальна інтег- 
рація з вищим ком- 
фортом

Кондиціонування

Зовнішній блок
Hisense Multi-function

Підігрів підлоги

   Ідеальний обігрів 
підлоги взимку, збере- 
ження здоров’я,  ком- 
форт, чистота.

Серія Hiense Hi-AuqaSmart - це високоефективний тепловий насос для води. Він використовує високоефек- 
тивну технологію EVI, підвищуючи потужність опалення.

Покращене впорскування пари та сильна нагрівальна здатність при низькій температурі
Сумісний з різними джерелами тепла, такими як котельне та сонячне

Tank

Зовнішній блок

Внутрішній блок
Фанкойл Гаряча вода

Тепла підлога

Радіаторне опалення

СЕРІЯHi-AquaSmart

Внутрішній блок із 100% подачею свіжого повітря 

Блок рекуперації

Внутрішній блок із 
100% подачею 
свіжого повітря

Повітряний потік
       （м³/год.）

2000 2500 3000 4000 5000

Потужність （кВт） 9.0 14.0 22.4 28.0 33.5 45.0 56.0 56.0

Повітряний потік
       （м³/год.） 660 1080 1680 2100 3000 4000 5000 6000

150 250 350 500 650 800 1000 1500

Внутрішні блоки

Великий Модельний ряд внутрішніх блоків
Серії Hisense Hi-FLEXi & Hi-Smart надають широкий вибір внутрішніх блоків для забезпечення оптимального 
внутрішнього дизайну та створюють персоналізований життєвий простір.

kBtu/h

HP

5

0.6

9

1.0

7

0.8

12

1.3

14

1.5

17

1.8

19

2.0

22

2.3

24

2.5

27

3.0

30

3.3

38

4.0

48

5.0

54

6.0

76

8

96

10

1-поточні касетні блоки

2-поточні касетні блоки

Настінні блоки

Напольні безкорпусні
блоки

Консольні блоки

Канальні блоки
(Низький статичний тиск)

Канальні блоки
(DC тонкі)

Канальні блоки
(Високий статичний тиск)

4-поточні касетні блоки

Канальні блоки
(AC тонкі)

Міні 4-поточні касетні 
блоки

Підлого-стельові
блоки

Використовуючи високоефективну 
інверторну технологію, технологію 
повітряного теплового насоса та 
технологію рекуперації тепла, вона 
створює більш інтелектуальне та більш 
комфортне сучасне життя.
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Hisense AHU-KIT може інтегрувати вентиляційні установки (AHU) в систему Hisense VRF, яка використовується для 
кондиціонування повітря, що може забезпечити більш гнучкі рішення для кондиціонування та заощадити більше витрат на 
оновлення кондиціонування будинку.

AHU Connection KIT

Основні функції

● Вмикання/Вимикання        ● Встановлення температури ● Потужність за попитом              ● Режим роботи

Труби холодоагенту

Сигнальна лінія
Комунікаційний дріт

HYXE-VA01

Дротовий пультДротовий пульт

AHU

Блок з
клапанами

Блок керування

Об’єкти з Hisense VRF

Київ, Україна
Офісна будівля
400 кВт

Пномпень, Камбоджа
C7 Tower Office
2200 к.с.

Паттайя, Таїланд
Марріоттський двір
968 к.с.

ОФІСНИЙ ЦЕНТР

ОТЕЛЬ

Київ, Україна
Європорт
1280 кВт

Львів, Україна
Термінал
500 кВт

ОФІСНА БУДІВЛЯ

ТЕРМІНАЛ А

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР

Київ, Україна
Офісна будівля
400 кВт

БАНК



Об’єкти з Hisense VRF

Канкун, Мексика
Елітна вежа
1380 к.с.

Бухара, Узбекистан
Торговий центр
2000 к.с.

Лахор, Пакистан
Lahore Mall
828 к.с.

Дар-ес-Салам, Танзанія
Palm Village
1016 к.с.

Стамбул, Туреччина
Новий аеропорт
500 к.с.

Куала-Лумпур, Малайзія
28 BLVD

1716

АПАРТАМЕНТИ

APARTMENT

ШКОЛА

ШКОЛА

ШОУРУМ

ФАБРИКА

МУЗЕЙ

СПОРТ КОМПЛЕКС

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

АЕРОПОРТ

КОМПЛЕКС

Забже, Польща
Мережа тренажерних залів
840 к.с.

Бінь Дуонг, В'єтнам
Фабрика Asuzac
500 к.с.

Наполі, Італія
Museo archeologico
100 к.с.

Ха-Ной, В'єтнам
Vinschool
3100 к.с.

Дака, Бангладеш
Плайпенська школа

Єкатеринбург, Росія
Виставковий зал Mercedes-Benz
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