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Varstvo okolja

Tehnologija, ki je okolju prijazna

Življenjski slog in odgovornost do okolja 

Kombinacija za zahtevne!

TOSHIBA že več kot 60 let vlaga v 
raziskovalno dejavnost in razvoj 
inovativnih klimatskih sistemov. Na 
prvem mestu je kvaliteta, ki se odraža v 
najrazličnejših pogledih. 

Kvaliteta predstavlja tudi eno od odlik 
Toshibe, po katerem se Toshiba 
razlikuje od konkurence. 

Toshiba si prizadeva razviti nove 
inovativne tehnologije in okolju prijazne 
rešitve, ki varujejo okolje, vendar ne le 
zaradi zakonskih predpisov. „Od okolja 
in za okolje“ glasi filozofija podjetja, ki ga 
podjetje tudi aktivno udejanja. 
Skladno z odredbami EU, glede omejitve 
uporabe nevarnih snovi, so 

vsi klimatski sistemi Toshiba Residential 
skladni z ROHS. Na drugi strani pa so 
tehnologije, ki jih Toshiba uporablja, delno 
plod lastnega razvoja, in prispevajo k 
odgovornemu ravnanju 
z razpoložljivimi viri. 

Sistem klimatskih naprav Toshiba, namenjen 
hlajenju in ogrevanju, je okolju prijazen, ker 
gre pri tem za korektno vgrajeno napravo 
s hermetično zaprtim krogotokom hladilne 
tekočine, ki pri pravilnem odstranjevanju 
odpadkov ne povzroča nobenih okolju ško-
dljivih vplivov. Še bolj moramo tukaj 
poudariti tehnološki princip toplotne črpalke, 
ki omogoča doseganje zmogljivosti, ki je 
zelo zanimiva, ter istočasno omogoča 
odgovorno ravnanje z razpoložljivimi 

energetskimi viri. Iz porabljene 1 KW elek-
trične energije pridobimo odvisno od vrste 
naprave ter pri polni obremenitvi vse do 5,2 
kW kurilne/hladilne moči – ter v območju 
delne obremenitve, ki večinoma prevladuje, 
pridobimo iz porabljene 1 kW električne 
energije celo 7,5 kW 
kurilne/hladilne moči. S tem je dana 
možnost, da vsak posameznik prispeva svoj 
delež k odgovornemu ravnanju z okoljem, 
brez da se bi pri tem odpovedali udobju.
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Skrbnost predstavlja princip, ki je na prvem mestu 

Naša misija?

Izboljšana kakovost zraka 

Udobje v domačem okolju pomeni veliko več od nadzorovanja temperature  
prostora. Prav iz tega razloga predstavlja investicija v klimatsko napravo 
Toshiba najboljšo investicijo za doseganje boljšega počutja celotne družine.  
Če govorimo o klimatizaciji, razpon seže od temperiranja ozračja pa vse 
do čiščenja in odišavljanja zraka v prostoru. Sem sodi tako odstranjevanje 
nečistoče iz ozračja s pomočjo naravnih, rastlinskih snovi, kot tudi filtriranje 
neprijetnih vonjav in bakterij. 

Številne, medsebojno perfektno usklajene komponente dajo sodobno klimatsko 
napravo, ki izpolnjuje najvišje zahteve. Pri Toshibi to pomeni zanesljivo in skrajno 
energetsko varčno delovanje, visoko fleksibilnost pri uporabi, čisti zrak, nizko hru-
pnost in več dobrega počutja s pritiskom na gumb. 
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Evropska unija v zvezi z zaščito podnebja predpisuje visoke cilje, 
ki jih je potrebno doseči do leta 2020. 
Govorimo tudi o ciljih 20/20/20, ki v primerjavi z letom 1990 
predvidevajo 20% več uporabe obnovljivih virov energije, hkrati 
pa tudi zmanjšanje rabe primarnih virov energije za 20% in 
proizvodnje CO2 za 20%.

Da bi te cilje lahko dosegli, je bila sprejeta smernica ErP. V 
skladu s to smernico se izdelki na novo klasificirajo in uvrščajo 
v nove energijske razrede. S to smernico je bil ustvarjen politični 
instrument v podporo oblikovanju proizvodov na način, ki ščiti 
vire in je energetsko učinkovit. 

Z začetkom leta 2013 stopajo v veljavo določila, ki jih predvideva 
izvedbena uredba (EU) 206/2012. Ta pa uveljavlja zahteve 

smernice ErP-ECODESIGN 2009/125 EG za klimatske naprave 
do hladilne moči 12 kW. Natančne zahteve za klimatske naprave 
so uvrščene v skupini proizvodov LOT 10, zaradi tega govorimo 
o „klimatskih napravah in toplotnih črpalkah LOT 10“!

Smernica velja za vse proizvode, ki se uvažajo na območje EU 
od 1. januarja 2013 naprej. 

Uredba predpisuje, da so vsi proizvajalci  zavezani  k javni objavi 
vseh podatkov o proizvodu. Ker so pa podatki zelo obsežni, so 
le ti objavljeni na naslednjih internetnih straneh:  

■ www.toshiba-aircondition.com
■ http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Do sedaj sta se za učinkovitost klimatskih naprav navajali samo 
vrednosti EER (ovrednotenje učinkovitosti pri hlajenju) in COP 
(ovrednotenje učinkovitosti pri ogrevanju). Ti vrednosti sta se 
nanašali izključno na eno samo točko. 

Pri novih kazalnikih SEER in SCOP je definiranih več točk 
merilnih vrednosti,, ki so vse zajete v klasifikaciji. Črka „S“ 
pomeni „sezonski“. S tem je učinkovitost ovrednotena na novo 
in bistveno bolj realno, ob strogem upoštevanju delovanja 
pod delno obremenitvijo, ki predstavlja več kot 90% vsega 
obratovanja. 

TOSHIBA izpolnjuje vse zahteve smernice 

ErP-ECODESIGN!

■ Vrhunske vrednosti
učinkovitosti

■ Varčnost pri porabi

■ Okolju prijazno

■ Zanesljivost pri obratovanju

■ Hlajenje ali ogrevanje s
pritiskom na gumb skozi
celo leto

Kakšne so spremembe?
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Merilne točke v območju hlajenja: 
Te so pri zunanji temperaturi 20 °C, 25 °C, 30 °C in 35 °C.
Za način delovanja hlajenje so bili zprevzeti klimatski 
podatki iz Strassburga zastopajoče za celotno Evropo. 
Skladno s temperaturnimi trendi so bile merilne točke 
rangirane različno.

Merilne točke v območju ogrevanja: 
Za ogrevanje ne obstaja enotni temperaturni profil, ki bi 
veljal po vsej Evropi. Uvedena je razdelitev Evrope v tri 

podnebna območja: severna, srednja in južna Evropa, z 
različnimi lastnostmi obremenitve. 

Proizvajalec lahko bivalentno temperaturno točko 
(= najnižja zunanja temperatura, pri kateri potrebno polno 
moč ogrevanja) dosežemo s toplotno črpalko prosto 
izbira med – 10°C in + 2°C, s čimer za 100% ogrevalno 
obremenitev (=PdesignH) dobimo različne vrednosti. Zato 
so vrednosti SCOP med seboj primerljive samo pogojno.

moč hlajenja

> 6 kW ≤ 12 kW

moč hlajenja

≤ 6 kW

Ime ali blagovna znamka proizvajalca

Ime naprave/oznaka modela

SEER in SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
podaja sezonsko vrednost energetske 
učinkovitosti v načinu delovanja hlajenje.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
označuje sezonsko stopnjo učinkovitosti v načinu 
delovanja ogrevanje. 

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D
SCOP v načinu delovanja ogrevanje

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

Nazivna moč v načinu delovanja ogrevanje
Vrednost SCOP
Letna poraba električnega toka za ogrevanje

Podnebne cone
Za način delovanja ogrevanje je območje EU za 
namene klasifikacije razdeljeno v tri podnebne 
cone. Pri tem so regionalne temperature okolja 
vključene v izračun energetske učinkovitosti. .

Referenčno obdobje 

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D 
SEER v načinu delovanja hlajenje

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

Razvrstitev po energetski učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti v načinu 
delovanja hlajenje in ogrevanje posameznega 
modela naprave.

V načinu ogrevanje je podatek za model naprave 
naveden za vse tri podnebne cone.

Nazivna moč v načinu hlajenje
Vrednost SEER
Letna poraba električnega 
toka za hlajenje

Obratovalni hrup znotraj / zunaj
Navedene so vrednosti stopnje hrupa za notranjo 
in zunanjo napravo, ki so v nasprotju z zvočnim 
tlakom neodvisne od kraja in vira oz. sprejemnika. 

NOVE MERILNE VREDNOSTI: 

Nova nalepka za „energetsko učinkovitost“

notranja 
naprava

65 dB(A)

zunanja 
naprava

70 dB(A)

notranja 
naprava

60 dB(A)

zunanja 
naprava

65 dB(A)
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Single

Sistemske konfiguracije 

SINGLE

Pri klasični Single (enojni) inštalaciji tvori celoto ena notranja in ena zunanja naprava.  
Za notranje enote so na voljo zelo elegantno oblikovane stenske naprave in konzole. 
Prav v segmentu stenskih naprav je izbira med notranjimi napravami zelo velika, kjer 
različni modeli z inverter tehnologijo pokrivajo široko paleto zahtev.
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Multi

Elegantna resitev za klimatizacijo več prostorv je namestitev Multi-
Split sistema. Na eno zunanjo enoto se lahko priklopi od dveh do 
pet zunanjih enot. V paleti ponudbe notranjih enot  so na voljo 
stenske naprave, konzole, 4 stezne kasete in kanalske naprave.

Prednost multi sistema je v tem, da potrebujemo le majhen 
inštalacijski prostor, da je inštalacija sama dokaj enostavna in da je 
istočasno energetsko visoko učinkovita.

Sistemske konfiguracije 

MuLTI
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DC Hybrid Inverter

Toshiba: pionir v razvoju 
inverterske tehnologije

Učinkovitost elektronike in kompresorja 
omogoča zanesljivo in varčno delovanje 
klimatske naprave. V razvoj inverterske 
tehnologije je TOSHIBA kot prva na tr-
žišču vložila izjemno pozornost in svoje 
dolgoletne strokovne izkušnje.

Dash DSP

V bus

ac linie
+15V

+5V
GND

I bus

I/O 3 phase
inverter

EMI
filter

Serial
Port

DSP
CPU

Flash
ROM

PWM

ADC

PMSMGate
Drivers

Resistive
divider

DC/DC

Krmilna elektronika

Inverterska tehnologija klimatskih naprav TOSHIBA deluje prek 
kombinacije dveh sistemov, PAM in PWM.

Učinkovitost delovanja
Sistem PAM upravlja moč naprave in pri visokih temperaturnih 
razlikah med dejansko in želeno temperaturo omogoča skoraj 
100 % izkoriščenost električne moči. Sistem PWM pa 
zagotavlja največjo učinkovitost ob najnižji porabi energije.  
Številne konkurenčne naprave uporabljajo le en sistem 
upravljanja, medtem ko TOSHIBA DC hybrid inverter integrira 
dve tehnologiji paralelno. 

Krmilna elektronika avtomatsko izbira sistem PAM oz. PWM 
(odvisno od obremenitve) in tako obvladuje zelo velike 
obremenitve, kar posledično omogoča varčevanje z energijo in 
prihranek.
Ob zelo hladnih ali vročih dnevih se vključi režim delovanja PAM, 
v milejših obdobjih pa inverter deluje prek režima PWM. 
Maksimalna moč delovanja je redkokdaj potrebna, zato je z 
uporabo inverterske tehnologije dosežena manjša poraba 
energije (obravnavano na letnem nivoju) in visoka izkoriščenost. 
TOSHIBA dosega visoke koeficiente energetske učinkovitosti in 
zmogljivosti, kar je razvidno iz koeficienta COP in EER.
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Zagon

Kompresor, ki se nahaja v klimatski 
napravi, je opremljen z motorjem, 
katerega število vrtljajev se lahko 
spreminja. Motor je proizvod najnovejše 
mehanične in električne tehnologije. Kot 
najboljša rešitev za pole enosmernega 
motorja se je izkazala uporaba trajnih 
magnetov. Ta uporaba ima nalogo, da 
s krmiljenjem števila vrtljajev glede na 
obremenitev določi najprimernejše število 
vrtljajev kompresorja.

Dvojni rotacijski batni 

kompresor

Toshiba je vedno vlagala veliko energije v razvoj najsodobnejše 
kompresorske tehnologije. Rezultat tega je tudi dvojni rotacijski 
batni kompresor. Sestavljen je iz dveh protismernih batov, ki se 
odlikujeta s številnimi prednostmi, na primer z izboljšano 
učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo. Dva nasprotno se vrteča 
bata, pa zagotavljata mehanično stabilnost in minimalne 
vibracije. Število vrtljajev dvojnega rotacijskega batnega 
kompresorja se lahko odlično nastavi, tako se lahko v 
primerih, ko je obremenitev majhna, število vrtljajev zmanjša.

Druga prednost dvojnega rotacijskega batnega kompresorja je 
nizka raven hrupa v primerjavi s konvencionalnimi kompresorji. 
Uporaba hladilnega medija R410A optimira izkoriščenost teh vrst 
kompresorjev bolj učinkovito kot je to na primer pri scroll 
kompresorjih.

Potek krivulje napajalne napetosti Prednost Potreba po moči Režim delovanja inverterja Potek krivulje napajalne napetosti

PWM

325 V

325 V

360 V

325 V napajalne napetosti

Visoka 
učinkovitost

mala

PWM

Avtomatska
sprememba

325 V

325 V

360 V

srednja

325 V

325 V

360 V

PAM

325 V

325 V

360 V

Da bi bilo na razpolago več moči, se 
napajalna napetost povečava do 360 V.

več moči
velika

na primer:
• pri zagonu
• pri večjih 
temperaturnih 
razlikah

PAM

325 V

325 V

360 V

Legenda: PAM = Modulacija pulza in amplitude   PWM = Modulacija pulza in valov
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Aktivna obdelava zraka

Klimatiziranje prostorov 
pomeni več kot samo nadzor 
nad temperaturo in relativno 
vlažnostjo. Kvaliteto zagotavlja le 
čist zrak, ki poskrbi, da je udobje 
v prostoru resnično komfortno in 
prijetno. Različni učinkoviti filtrirni 
sistemi v Toshibinih klimatskih 
napravah, očistijo zrak prašnih 
delcev, neprijetnih vonjav, virusov 
in bakterij. Elektrostatični filter še 
dodatno zniža stroške vzdrževanja 
in zamenjave filtrov.

Filtri za prah

Serijsko so vse klimatske naprave Toshiba opremljene z velikimi, pralnimi filtri iz ume-
tne snovi, ki prekrivajo celotni toplotni izmenjevalec. Na ta način se zrak že v trenutku 
vstopa očisti od grobih delcev umazanije in prašnih delcev. Da bi konstantno vzdrževali 
dober učinek, priporočamo redno pranje filtrov z milnico.

(Modeli: AvAnt serije 5, Suzumi Plus, Konzola, Super Daiseikai 6.5)

IAQ Filtrirni sistemi

Za inteligentnimi filtrirnimi sistemi se 
skriva ideja, kako s pomočjo naravnih 
substanc učinkovito očistiti zrak. Pri IAQ 
filtrih, srebro in encimi mlečne kisline, 
učinkovito očistijo zrak virusov in bakterij, 
ter tako pripomorejo k čistemu in 
zdravemu zraku.

Deodorantsko delovanje: absorbira 
smrad, hlape in neprijetne vonjave
Antibakterijsko delovanje: uniči se do 
99% bakterij
Delovanje proti plesnim: onemogoči 
nastajanje plesni

(Modeli: Suzumi Plus, Konzola,  
Super Daiseikai 6.5)

„IAQ“-Filter (sprednja stran)

„IAQ“-Filter (hrbtna stran)
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Aktivni karbonsko 

- katehinski filter

Pri modelih iz serije AvAnt se ta specialni 
filter lahko naknadno vgradi kot dodatna 
možnost. Aktivna karbonsko-ketehinska 
plast zanesljivo deluje proti bakterijam in 
se na to plast vežejo vonjave. Da bi učin-
kovitost teh filtrov obdržali, je potrebna 
redna menjava le teh. 

(Modeli: AvAnt serije 5) Plazma filter

Visoko učinkovit električni čistilec zraka je plazma filter, ki deluje dvostopenjsko. 
Zagotavlja filtriranje najmanjših delcev in dosega učinkovitost, ki ga s klasičnim sistemom 
filtriranja ni mogoče doseči. Njegove elektrostatične celice odstranijo do 99% škodljivih snovi.

Pri filtriranju zraka poteka elektrostatično izločanje v treh korakih:
• najprej se prašni delci naelektrijo
• sedaj se naelektreni prašni delci nalepijo na zbiralnik
• z rednim umivanjem z milnico se ujeti prašni delci z zbiralnika lahko odstranijo  
  (po navodilih)

(Modeli: Super Daiseikai 6.5) 
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Ionizator zraka

Zračne ione najdemo v izobilju v svežem 
gorskem zraku, v bližini voda in v številnih 
naravnih okoljih. Študije so potrdile, da  
zračni ioni (z negativnim nabojem, kot se 
ti znanstveno imenujejo) pozitivno delujejo 
na našo presnovo in delujejo sproščujoče 
ter osvežilno na telo in duh. 
Ionizator zraka lahko proizvede do 
35.000 negativih ioniv po cm3 zraka, 
s tem, da povprečno proizvede 10.000 
negativih ioniv po cm3. Navedena 
vrednost ustreza kvaliteti zraka v bližini 
slapa in je boljša od kvalitete gozdnega 
zraka. Ta emisija negativnih ionov 
izenačuje presežek pozitivnih ionov, ki so 
v prostoru normalno prisotni, in dosega 
koncentracijo, ki ustreza koncentraciji na 
najbolj čistih območjih našega planeta.

(Modeli: Super Daiseikai 6.5)     
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Prepoznavna 

tišina

Funkcija samočiščenja

Lamele za usmerjanje zraka, nastavljive na 12 stopenj

Toshibina funkcija samočiščenja je 
tehnološko tako dognana, da bi se 
zmanjšala vlaga, ki bi lahko omogočila 
nastanek plesni v sami klimatski napravi. 
Ta visoko razviti in učinkoviti sistem 
zmanjšuje vlago na izmenjevalcu toplote 
in preprečuje nastanek plesni.  
Če izključimo klimatsko napravo, notranji 
ventilator deluje še nadaljnjih 20 minut 
in tako posuši vodo na toplotnem 
izmenjevalcu. Nato se ventilator 
samodejno izključi.

Velik pretok zraka
„HI POWER“ je režim delovanja, ki
omogoča hitro reagiranje na potrebe po 
hlajenju ali gretju. Pri uporabi te funkcije 
naprava doseže najmočnejši pretok zraka 
(do 650 m3/h). Pretok zraka omogoča 
takojšno zadovoljitev potrebe po 
termičnem udobju, ko želimo zelo hitro 
ohladiti ali ogreti prostor.

Super tiho in maksimalno udobje
Toshiba klimatske naprave nudijo 
maksimalno udobje. Če na daljinskem 
upravljalniku pritisnete na „Quiet“, se 
ventilator prestavi na super nizko hitrost, 
kar zmanjša hrup v notranji enoti za 
nadaljnje 3 dB (A).  
(Daiseikai 6.5, Suzumi Plus)

Udobno spanje
„Comfort sleep“ je režim, ki omogoča 
maksimalno udobje med spanjem, tako 
da po dveh ali treh urah sobno 
temperaturo prilagodi potrebam med 
spanjem. V režimu hlajenja se 
temperatura poveča za 1°C.

Nova vrsta Toshibinih modelov omogoča 
nastavitev 12 položajev odprtin za 
prezračevanje, s čimer je omogočeno 
še učinkovitejše in fleksibilnejše 
prezračevanje. Dizajn lamel za usmerjanje 
zraka je izboljšan, s čimer je dosežena še 
učinkovitejša in lažja razdelitev zraka.
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Suzumi PLUS Kanalska enota

60 x 60  4-stezna kaseta
Konzolna enotaAvAnt serije 5

Toshiba-daljinski upravljalniki
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Super Daiseikai 6.5
Daljinsko upravljanje STANDARD

(serijsko priložen v paketu)

Super Daiseikai 6.5
Daljinsko upravljanje Komfort 

(je na voljo kot opcija,  
ki vključuje nastavitev 8°C- in  

funkcijo Power Select) 

■ Predhodna nastavitev s
pomočjo ene tipke
S pomočjo tipke za predhodno 
nastavitev lahko uporabnik shrani svoje 
izbrane nastavitve in jih ponovno aktivira 
s pritiskom na eno tipko. 

■ Avtomatski izbor načina delovanja
z enim pritiskom na tipko
S tipko „Auto“ se sistem sam premesti 
na popolnoma samodejen način 
delovanja. V tem režimu klimatska 
naprava samodejno izbira najboljše 
nastavitve, da bo želena temperatura 
hitro dosežena oziroma obdržana.

■ Možna je izbira med petimi hitrostmi
 ventilatorja, plus avtomatska
Izberite želeno jakost pretoka zraka s 
pomočjo petih hitrosti ventilatorja ali pa 
to prepustite klimatski napravi, tako da 
nastavite avtomatski način delovanja.

■ Režimi delovanja
Izberite način delovanja: hlajenje, sušenje, 
samo ventilator, gretje ali avtomatsko 
delovanje.

■ Tiho delovanje
Če pritisnete na tipko „Quiet“ na 
daljinskem upravljalniku, notranja enota 
deluje zelo tiho, ker se ventilator preklopi 
na majhno hitrost. 

■ Avtomatsko nihanje (swing) ali
fiksni položaj lamel za nastavitev 
smeri zračnega pretoka
Izberite želeno smer zračnega 
pretoka: s tipko „Fix“ izberite enega 
izmed 12 položajev lamel za nastavitev 
smeri zračnega pretoka. Če ste izbrali 
„Swing“, bo prišlo do blage prestavitve s 
položaja na položaj oziroma do 
udobnega pihljanja zraka.

■ 24-urni časovni programator
S pomočjo časovnega programatorja 
lahko udobno nastavljate čas delovanja. 
S časovnim programatorjem za 
ponavljanje izberite avtomatsko 
ponavljanje nastavljenega časa vsakih 
24 ur.

■ Avtomatska diagnoza
Naprava je opremljena z avtomatskim 
sistemom za diagnozo s 36 kodami, ki 
stalno nadzoruje glavne funkcije in 
komponente sistema in serviserjem omo-
goča planiranje vzdrževanja.

■ Režim Eco-Logic
Omogoča prihranek energije do 25 % v 
primerjavi s standardnim načinom delova-
nja, vendar ne vzdržuje točno nastavljene 
temperature. Le ta se počasi dviguje.

■ Hi-Power
Izberite „Hi-Power“ za zelo močno 
gibanje zraka, kar Vam bo zagotovilo 
močnejše hlajenje oz. gretje kot pri 
standardnem režimu delovanja.

■ PURE
S tipko Pure se pri napravah 
Super-Daiseikai aktivira plazma filter.

■ FLOOR
S tipko FLOOR se pri napravi konzolnega 
tipa aktivira efekt talnega ogrevanja. Zelo 
topel zrak, z nizko hitrostjo izstopa na 
spodnji strani naprave in kroži čisto pri 
tleh.

■ Nastavitev 8°C (Super Daiseikai 6.5)
Z aktiviranjem tipke „8°C“ se prostor 
tekom zimskih mesecev konstantno 
ogreva na 8 °C in je tako zagotovljena 
optimalna zaščita pred zmrzovanjem. 
Ta funkcija se lahko aktivira le na daljin-
skem upravljalniku Komfort.

■ Funkcija Power Select Mode
(Super Daiseikai 6.5) Z aktiviranjem te 
funkcije se zmogljivost naprave zmanjša na 
75 ali 50 %. Ta način delovanja je vgrajen 
le v daljinske upravljalnike Komfort.
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Notranje enote
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Pregled naprav

Model Stenska naprava Stoječa naprava Vgradna – stropna naprava Model

Naziv modela AvAnt serije 5 Suzumi Plus Super Daiseikai 6.5 Konzola 60 x 60 4-stezna kaseta Kanalska enota Naziv modela

Hlajenje ● ● ● ● ● ● Hlajenje

Ogrevanje ● ● ● ● ● ● Ogrevanje 

Invertersko krmiljenje ● ● ● ● ● ● Invertersko krmiljenje 

Rotacijski batni kompresor ●                      ● 10/13                      ● 10/13 Rotacijski batni kompresor

Dvojno rotacijski batni kompresor                      ● 16/18/22 ●                      ● 18 ● ● Dvojno rotacijski batni kompresor 

Prašni filter ● ● ● ● ● Prašni filter 

Sistem filtriranja IAQ ● ● ● Sistem filtriranja IAQ

Aktivni karbonsko - katehinski filter opcija Aktivni karbonsko - katehinski filter

Plazma filter ● Plazma filter 

Ionizator zraka ● Ionizator zraka 

Funkcija samočiščenja ● ● ● ● ● ● Funkcija samočiščenja 

Avtomatski način delovanja ● ● ● ● ● ● Avtomatski način delovanja 

Hi-Power ● ● ● ● ● ● Hi-Power

Sistem avto diagnoze  ● ● ● ● ● ● Sistem avto diagnoze  

Ekološki način delovanja ● ● ● ● ● ● Ekološki način delovanja 

Izvedba – Single ● ● ● ● Izvedba – Single 

Izvedba – Multi ● ● ● ● ● Izvedba – Multi 

Avtomatski ponovni vklop ● ● ● ● ● ● Avtomatski ponovni vklop 

Oskrba z elektriko 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Oskrba z elektriko 
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Model Stenska naprava Stoječa naprava Vgradna – stropna naprava Model

Naziv modela AvAnt serije 5 Suzumi Plus Super Daiseikai 6.5 Konzola 60 x 60 4-stezna kaseta Kanalska enota Naziv modela

Hlajenje ● ● ● ● ● ● Hlajenje

Ogrevanje ● ● ● ● ● ● Ogrevanje 

Invertersko krmiljenje ● ● ● ● ● ● Invertersko krmiljenje 

Rotacijski batni kompresor ●                      ● 10/13                      ● 10/13 Rotacijski batni kompresor

Dvojno rotacijski batni kompresor                      ● 16/18/22 ●                      ● 18 ● ● Dvojno rotacijski batni kompresor 

Prašni filter ● ● ● ● ● Prašni filter 

Sistem filtriranja IAQ ● ● ● Sistem filtriranja IAQ

Aktivni karbonsko - katehinski filter opcija Aktivni karbonsko - katehinski filter

Plazma filter ● Plazma filter 

Ionizator zraka ● Ionizator zraka 

Funkcija samočiščenja ● ● ● ● ● ● Funkcija samočiščenja 

Avtomatski način delovanja ● ● ● ● ● ● Avtomatski način delovanja 

Hi-Power ● ● ● ● ● ● Hi-Power

Sistem avto diagnoze  ● ● ● ● ● ● Sistem avto diagnoze  

Ekološki način delovanja ● ● ● ● ● ● Ekološki način delovanja 

Izvedba – Single ● ● ● ● Izvedba – Single 

Izvedba – Multi ● ● ● ● ● Izvedba – Multi 

Avtomatski ponovni vklop ● ● ● ● ● ● Avtomatski ponovni vklop 

Oskrba z elektriko 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Oskrba z elektriko 
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■ Z inverterjem AvAnt iz serije 5 je Toshibi uspelo kupcem 
ponuditi prvi zelo atraktiven in cenovno ugoden inverter.  
Če je zaželena prijetna temperatura ob minimalnih stroških,  
je  AvAnt prava izbira!

■ Hybridni inverter

■ Dobra energetska učinkovitost tako pri hlajenju kot 
pri ogrevanju 

■ Batni kompresorji zagotavljajo dobre vrednosti moči med 
obratovanjem pod delno obremenitvijo

■ Veliki filtri iz umetne snovi: prekrivajo celotno površino 
toplotnega izmenjevalnika in tako očistijo vhodni zrak od grobih 
delcev umazanije

■ Opcionalni specialni filter: Aktivni karbonsko - katehinski 
filtrski trakovi se lahko dodatno vložijo; le ti delujejo posebej proti 
bakterijam in odstranjujejo neprijetne vonjave. 

■ Tiho delovanje naprave 

AvAnt iz serije 5

■ Kompakten dizajn

■ Atraktivno sorazmerje
 med ceno in učinkovitostjo 
 proizvoda

■ Inverterska tehnologija

■ PAM + PWM

■ Single
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Tehnični podatki Toplotna črpalka

Zunanja enota
Notranja enota

RAS-077SAV-E5
RAS-077SKV-E5

RAS-107SAV-E5
RAS-107SKV-E5

RAS-137SAV-E5
RAS-137SKV-E5

RAS-167SAV-E5
RAS-167SKV-E5

Hladilna moč kW ● 2,0 2,5 3,3 4,4

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,1 - 2,3 1,1 - 3,0 1,1 - 3,6 1,1 - 5,0

Poraba moči kW ● 0,27 - 0,55 - 0,7 0,28 - 0,77 - 1,05 0,29 - 1,2 - 1,5 0,26 - 1,56 - 1,90

Vhodna moč kW ● 1,8 2,0 3,5 4,4

EER W/W ● 3,64 3,25 2,75 2,82

SEER W/W ● 4,6 5,1 4,8 5,8

Razred energetske učinkovitosti  ● B A B A+

Ogrevna moč kW ● 2,5 3,2 3,6 5,2

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,0 - 2,8 1,0 - 3,5 1,0 - 4,0 1,0 - 6,2

Poraba moči kW ● 0,20 - 0,59 - 0,72 0,21 - 0,84 - 1,2 0,22 - 0,95 - 1,4 0,19 - 1,52 - 1,81

Vhodna moč kW ● 2,3 2,5 3,0 3,8

COP W/W ● 4,24 3,81 3,79 3,42

SCOP W/W ● 3,8 3,6 3,4 3,8

Razred energetske učinkovitosti  ● A A A A

Notranja enota RAS-077SKV-E5 RAS-107SKV-E5 RAS-137SKV-E5 RAS-167SKV-E5

Zračni pretok m3/h - l/s ● 468 - 130 528 - 147 570 - 158 690 - 192

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 38 / 26 40 / 27 41 / 28 45 / 30

Raven zvočne moči dB(A) ● 53 55 56 60

Zračni pretok m3/h - l/s ● 516 - 143 570 - 158 588 - 163 744 - 207

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 39 / 27 41 / 28 42 / 29 45 / 31

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 56 57 60

Dimenzije (V×Š×G) mm 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205

Teža kg 9 9 9 9

Zunanja enota RAS-077SAV-E5 RAS-107SAV-E5 RAS-137SAV-E5 RAS-167SAV-E5

Zračni pretok m3/h - l/s 1620 - 450 1740 - 483 1860 - 517 2250 - 625

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 47 48 48 49

Raven zvočne moči dB(A) ● 62 63 63 64

Raven zvočne moči °C ● -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 49 50 50 50

Raven zvočne moči dB(A) ● 64 65 65 65

Raven zvočne moči °C ● -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Dimenzije (V×Š×G) mm 530 × 660 × 240 530 × 660 × 240 530 × 660 × 240 550 × 780 × 290

Teža kg 27 27 28 40

Tip kompresorja Rotacijski Rotacijski Rotacijski Rotacijski

Obodni priključki

  Plin mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

  Tekočina mm ('') 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 10 10 10 15

Maksimalna višinska razlika m 8 8 8 10

Predhodno napolnjena do m 10 10 10 15

Električno napajanje V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Vrednosti SCOP in energetski razred ogrevanja se nanašajo na »srednjo klimatsko območje« po določilih direktive EU Ecodesign 2009/125/EC.  Prej navedene vrednosti so odvisne od izbranih parametrov proizvajalca, 
in so specifične za posamezen proizvod  (Vhodna moč und Tbivalent). Vse vrednosti in parametri so objavljeni na naših spletnih straneh: www.toshiba-aircondition.com.

● Hlajenje
● Gretje
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Suzumi Plus

■ Estetski dizajn 

■ Opcionalno na voljo 
 pročeljna panela v 
 srebrni barvi

■ PAM + PWM

■ IAQ sistem filtriranja

■ Single & Multi

■ Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok z dvojno 
batnimi rotacijskimi kompresorji (16, 18, 22)

■ Zelo visoka energetska učinkovitost s COP vrednostmi do nad 4

■ Vrhunske vrednosti v območju delne obremenitve 

■ Notranje naprave so ustrezne tako za Single kot za Multi 
inštalacijo 

■ Filter iz umetnega materiala in integriranim IAQ sistemom 
filtrov, v katerem specialni filtrski trakovi delujejo s pomočjo 
srebrnih bakterij in bakterij mlečne kisline, ter učinkujejo 
protibakterijsko

■ Funkcija samočiščenja

■ NOV DIZAJN: Za Suzumi Plus so značilne elegantne in jasne 
linije. Kot je to pri modelu Super Daiseikai 6.5, je možno dodatno 
naročilo panel pročelja v zelo moderni srebrni barvi.

■ DALJINSKI UPRAVLJALNIKI: Serijsko je napravi priložen 
daljinski upravljalnik na infrardeče žarke in omogoča enostavno 
krmiljenje klimatske naprave. Poleg osnovnih funkcij „hlajenje“, 
„ogrevanje“, „odstranjevanje vlage“ in „ventilator“ so na voljo 
še dodatne funkcije kot so 24-urni časovnik, Eko-obratovanje, 
Hi-Power Modus ali nastavitev zračnih lamel za zagotovitev 
večjega udobja. 

Novi brezžični infrardeči daljinski upravljalnik alternativno 
omogoča tudi žično povezavo z notranjo enoto.
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Tehnični podatki Toplotna črpalka

Zunanja enota
Notranja enota

RAS-10N3AV2-E
RAS-B10N3KV2-E

RAS-13N3AV2-E
RAS-B13N3KV2-E

RAS-16N3AV2-E
RAS-B16N3KV2-E

RAS-18N3AV2-E
RAS-18N3KV2-E

RAS-22N3AV2-E
RAS-B22N3KV2-E

Hladilna moč kW ● 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,1 - 3,0 0,8 - 4,1 0,8 - 5,0 1,1 - 6,0 1,2 - 6,7

Poraba moči kW ● 0,25 - 0,598 - 0,82 0,15 - 1,00 - 1,25 0,15 - 1,395 - 1,72 0,18 - 1,42 - 2,00 0,20 - 1,995 - 2,65

Vhodna moč kW ● 2,0 3,5 4,5 5,0 6,0

EER W/W ● 4,18 3,50 3,23 3,52 3,01

SEER W/W ● 6,70 6,20 6,10 7,00 6,50

Razred energetske učinkovitosti  ● A++ A++ A++ A++ A++

Letna poraba energije kWh ● 299 500 698 710 998

Ogrevna moč kW ● 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 0,9 - 4,8 0,9 - 5,6 0,9 - 6,9 0,8 - 6,3 1,0 - 7,5

Poraba moči kW ● 0,17 - 0,75 - 1,40 0,15 - 1,08 - 1,58 0,15 - 1,52 - 1,98 0,14 - 1,56 - 1,70 0,18 - 2,05 - 2,21

Vhodna moč kW ● 2,8 3,0 3,8 4,1 4,7

COP W/W ● 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

SCOP W/W ● 4,00 3,90 3,90 4,10 4,00

Razred energetske učinkovitosti ● A+ A A A+ A+

Notranja enota RAS-B10N3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-18N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E

Zračni pretok m3/h - l/s ● 516 - 143 570 - 158 684 - 190 954 - 265 1080 - 300

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 38 / 26 39 / 26 45 / 30 44 / 32 47 / 35

Raven zvočne moči dB(A) ● 53 54 60 59 60

Zračni pretok m3/h - l/s ● 570 - 158 624 - 173 738 - 205 990 - 275 1098 - 305

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 39 / 28 40 / 28 45 / 31 44 / 32 47 / 35

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 60 59 60

Dimenzije (V×Š×G) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 320 × 1050 × 243 320 × 1050 × 243

Teža kg 10 10 10 13 13

Zunanja enota RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

Zračni pretok m3/h – l/s ● 1800-500 2250-625 2160-600 2178-605 2316-643

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 46 48 49 49 53

Raven zvočne moči dB(A) ● 61 63 64 64 65

Raven zvočne moči °C ● -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Zračni pretok m3/h – l/s ● 1800 - 500 2250 - 625 1920 - 533 1914 - 532 2232 - 620

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 47 50 50 50 52

Raven zvočne moči dB(A) ● 62 65 65 65 65

Raven zvočne moči °C ● -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Dimenzije (V×Š×G) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Teža kg 33 33 39 39 41

Tip kompresorja Rotacijski Rotacijski Dvojno rotacijsko batni kompresor Dvojno rotacijsko batni kompresor Dvojno rotacijsko batni kompresor

Obodni priključki mm ('')

  Plin mm (‘‘) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)  12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

  Tekočina mm (‘‘) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 20 20 20 20 20

Maksimalna višinska razlika m 10 10 10 10 10

Predhodno napolnjena do m 15 15 15 15 15

Električno napajanje V-Ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50

Vrednosti SCOP in energetski razred ogrevanja se nanašajo na »srednjo klimatsko območje« po določilih direktive EU Ecodesign 2009/125/EC.  Prej navedene vrednosti so odvisne od izbranih parametrov proizvajalca, 
in so specifične za posamezen proizvod  (Vhodna moč und Tbivalent). Vse vrednosti in parametri so objavljeni na naših spletnih straneh: www.toshiba-aircondition.com.

● Hlajenje
● Gretje
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Konzolna 

enota

■ Kompakten, eleganten 
 videz

■ Učinkovit IAQ filtrirni
 sistem

■ Efekt talnega 
 ogrevanja

■ Zelo tiho delovanje

■ Čeprav je le kratek čas na tržišču, je Toshibina konzolska 
naprava zelo uspešna. Ta enostavna in za nameščanje  zelo 
fleksibilna izvedba, izpolnjuje večino pričakovanj. Pri razvoju te enote 
je bilo v ospredju udobje uporabnika. Rezultat je za upravljanje 
enostavna klimatska naprava, ki nudi veliko možnosti nastavitve 
pretoka zraka in učinkovit filtrirni sistem. 

■ Enosmerna hibrid-inverterska tehnologija s PAM in PWM.

■ Zelo visoka energetska učinkovitost pri hlajenju in ogrevanju. 
Razred učinkovitosti energije »Hlajenje«: A++

■ Preko daljinskega upravljalnika je na voljo variabilna nastavitev 
pretoka zraka, ki s pritiskom na tipko spremeni smer hladnega ali 
toplega zraka. Pri ogrevanju je kroženje toplega zraka pri tleh zelo 
učinkovito.

■ Velik radialni ventilator zagotavlja optimalno razdelitev zraka, 
ki čemer povzroča zelo malo hrupa, ker deluje z malim
številom vrtljajev. 

■ „Efekt talnega ogrevanja“

S tipko FLOOR se pri napravi konzolnega tipa aktivira efekt 
talnega ogrevanja. Zelo topel zrak iztopa z nisko hitrostjo na 
spodnji strani naprave in kroži čisto pri tleh. 

■ IAQ filtrirni sistem: 
Srebro in encimi mlečne kisline, učinkovito očistijo zrak virusov in 
bakterij ter tako pripomorejo k čistemu in zdravemu zraku.

■ Funkcija samoočiščenja: Po končanem delovanju ventilator 
deluje še naprej ter suši toplotni izmenjevalec, kar preprečuje razvoj 
bakterij in plesni.

■ Minimalen hrup pri obratovanju 

■ Upravljanje je možno preko nastavitve na daljinskem upravljalniku 
ali pa s tipkami, ki se nahajajo na ohišju notranje enote. Funkcije 
teh tipk se lahko zaklenejo („otroška zaščita“) 

■ Quiet modus: z aktiviranjem tipke QUIET na daljinskem 
upravljalniku, ventilator notranje enote deluje v najnižji hitrosti, kar 
pripomore k izredno tihemu delovanju.
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Tehnični podatki Toplotna črpalka

Zunanja enota
Notranja enota

RAS-10N3AV2-E
RAS-B10UFV-E

RAS-13N3AV2-E
RAS-B13UFV-E

RAS-18N3AV2-E
RAS-B18UFV-E

Hladilna moč kW ● 2,5 3,5 5,0

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,1 - 3,1 1,1 - 4,1 1,0 - 5,7

Poraba moči kW ● 0,23 - 0,59 - 0,82 0,23 - 0,97 - 1,35 0,2 - 1,66 - 1,95

Vhodna moč kW ● 2,0 3,5 5,0

EER W/W ● 4,2 3,61 3,01

SEER W/W ● 6,6 6,2 5,7

Razred energetske učinkovitosti  ● A++ A++ A+

Letna poraba energije kWh ● 298 485 830

Ogrevna moč kW ● 3,2 4,2 5,8

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,0 - 4,8 1,0 - 5,4 1,1 - 6,3

Poraba moči kW ● 0,18 - 0,75 - 1,40 0,18 - 1,13 - 1,70 0,20 - 1,81 - 2,20

Vhodna moč kW ● 2,8 3,1 4,0

COP W/W ● 4,27 3,73 3,21

SCOP W/W ● 4,0 3,9 3,8

Razred energetske učinkovitosti  ● A+ A C

Notranja enota RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Zračni pretok m3/h - l/s ● 468-130 510-142 600-167

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 39/26 40/27 46/34

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 60

Zračni pretok m3/h - l/s ● 510 - 142 552 - 153 642 - 170

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 39 / 26 40 / 27 46 / 34

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 61

Dimenzije (V×Š×G) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Teža kg 16 16 16

Zunanja enota RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-18N3AV2-E

Zračni pretok m3/h - l/s 1800-500 2250-625 2178-605

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 46 48 49

Raven zvočne moči dB(A) ● 59 61 64

Raven zvočne moči °C ● -10 - 46 -10 - 46 -10 - 46

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 47 50 50

Raven zvočne moči dB(A) ● 60 63 64

Raven zvočne moči °C ● -15 - 24 -15 - 24 -15 - 24

Dimenzije (V×Š×G) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Teža kg 33 33 39

Tip kompresorja Rotacijski Rotacijski Dvojno rotacijsko batni kompresor

Obodni priključki

  Plin mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

  Tekočina mm ('') 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 20 20 20

Maksimalna višinska razlika m 10 10 10

Predhodno napolnjena do m 15 15 15

Električno napajanje V-Ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50

Vrednosti SCOP in energetski razred ogrevanja se nanašajo na »srednjo klimatsko območje« po določilih direktive EU Ecodesign 2009/125/EC.  Prej navedene vrednosti so odvisne od izbranih parametrov proizvajalca, 
in so specifične za posamezen proizvod  (Vhodna moč und Tbivalent). Vse vrednosti in parametri so objavljeni na naših spletnih straneh: www.toshiba-aircondition.com.

● Hlajenje
● Gretje

Nastavljive možnosti za najrazličnejše smeri 
izpihovanja zraka.
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Super Daiseikai 6.5

■ Vrhunske vrednosti
 učinkovitosti

■ Opcionalno na voljo
 panela za pročelje v 
 srebrni barvi

■ PAM + PWM

■ Aktivno upravljanje
 zraka 

■ Single & Multi

■ Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok z dvojno 
batnimi rotacijskimi kompresorji 

■ Zelo visoka energetska učinkovitost s COP vrednostmi do nad 5 

■ Filter iz umetnega materiala z integriranim IAQ sistemom filtrov, 
v katerem specialni filtrski trakovi delujejo s pomočjo srebrnih 
bakterij in bakterij mlečne kisline ter učinkujejo antibakterijsko

■ Notranje naprave so ustrezne tako za Single kot
za Multi inštalacijo 

■ Vrhunske vrednosti v območju delne obremenitve 

■ Funkcija samočiščenja 

■ NOV DIZAJN: Pri novih dizajn - modelih se je Toshiba 
odločila za elegantne in jasne linije. Kot dodatna oprema je na 
voljo tudi panela pročelja v zelo moderni srebrni barvi. 

■ OPCIJA DALJINSKO 
UPRAVLJANJE: Z dodatnimi možnostmi za Single-obratovanje: 
NASTAVITEV 8°C: tipka „8°C“ temperira prostor tekom trajanja 
zimskih mesecev na konstantnih 8°C in tako zagotavlja optimalno 
zaščito pred zmrzovanjem. Z izbiro tipke „Power selectmode“ 
lahko s pritiskom na gumb zmanjšate zmogljivost naprave 
na 75 ali 50 %.

■ AKTIVNO RAVNANJE Z ZRAKOM:
V Plazma filtru deluje visoko učinkovit električni zračni filter, 
ki iz zraka odstranjuje najmanjše delce. Tako se iz zraka lahko 
odstrani do 99% vseh umazanij.  Zaradi njegove sestave ostane 
plazma filter skozi vrsto let enako učinkovit. 

Ionizator zraka oddaja zračne ione z negativnim nabojem in 
tako znatno izboljšuje kvaliteto zraka. Sproščujoče deluje na 
človeka in pozitivno vpliva njegovo presnovo.
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Tehnični podatki Toplotna črpalka

Zunanja enota
Notranja enota

RAS-10N3AVP-E
RAS-B10N3KVP-E

RAS-13N3AVP-E
RAS-B13N3KVP-E

RAS-16N3AVP-E
RAS-B16N3KVP-E

Hladilna moč kW ● 2,51 3,52 4,53

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 0,8 - 3,5 0,9 - 4,1 0,9 - 5,0

Poraba moči kW ● 0,14 - 0,49 - 0,9 0,16 - 0,84 - 1,37 0,16 - 1,34 - 1,82

Vhodna moč kW ● 2,0 3,5 4,5

EER W/W ● 5,12 4,19 3,38

SEER W/W ● 8,5 7,0 6,6

Razred energetske učinkovitosti ● A+++ A++ A++

Letna poraba energije kWh ● 245 420 670

Ogrevna moč kW ● 3,21 4,22 5,53

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 0,8 - 5,8 0,8 - 5,9 0,8 - 6,7

Poraba moči kW ● 0,15 - 0,63 - 1,90 0,16 - 0,95 - 1,95 0,17 -1,47 - 2,51

Vhodna moč kW ● 2,8 3,0 3,8

COP W/W ● 5,1 4,44 3,76

SCOP W/W ● 4,6 4,5 4,3

Razred energetske učinkovitosti ● A++ A+ A+

Notranja enota RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Zračni pretok m3/h - l/s ● 630 - 175 660 - 183 690 - 192

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 42 / 27 43 / 27 45 / 29

Raven zvočne moči dB(A) ● 57 58 60

Zračni pretok m3/h - l/s ● 708 - 197 732 - 203 756 - 210

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 43 / 27 44 / 27 45 / 29

Raven zvočne moči dB(A) ● 58 59 60

Dimenzije (V×Š×G) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225

Teža kg 10 10 10

Zunanja enota RAS-10N3AVP-E RAS-13N3AVP-E RAS-16N3AVP-E

Zračni pretok m3/h – l/s ● 1800 - 500 2160 - 600 2520 - 700

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 46 48 49

Raven zvočne moči dB(A) ● 61 63 64

Raven zvočne moči °C ● -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Zračni pretok m3/h – l/s ● 1800 - 500 2160 - 600 2160 - 600

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 47 50 50

Raven zvočne moči dB(A) ● 62 65 65

Raven zvočne moči °C ● -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Dimenzije (V×Š×G) mm 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300

Teža kg 41 41 41

Tip kompresorja Dvojno rotacijsko batni kompresor Dvojno rotacijsko batni kompresor Dvojno rotacijsko batni kompresor

Obodni priključki mm ('')

 Plin mm (‘‘) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)  12,7 (1/2)

  Tekočina mm (‘‘) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 25 25 25

Maksimalna višinska razlika m 10 10 10

Predhodno napolnjena do m 15 15 15

Električno napajanje V-Ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50

Vrednosti SCOP in energetski razred ogrevanja se nanašajo na »srednjo klimatsko območje« po določilih direktive EU Ecodesign 2009/125/EC.  Prej navedene vrednosti so odvisne od izbranih parametrov proizvajalca, 
in so specifične za posamezen proizvod  (Vhodna moč und Tbivalent). Vse vrednosti in parametri so objavljeni na naših spletnih straneh: www.toshiba-aircondition.com.

● Hlajenje
● Gretje
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Multi Sistemi

■ Sistemi za 2-, 3-, 4-, 5- 
 prostorov 

■ Velika izbira notranjih 
 enot

■ Majhna poraba 
 energije in velika 
 zanesljivost zaradi  
 inverterskega 
 krmiljenja

■ Tiho delovanje

■ Popoln sistem za
 prečiščevanje zraka

■ Montaža, ki omogoča  
 prihranek prostora

■ Vse Toshiba Multi klimatske naprave so opremljene s Toshiba 
Hybrid-Inverter tehnologijo, ki jo odlikuje zelo visoka zmogljivost, 
izjemna varčnost in zanesljivost. Na eno zunanjo enoto lahko 
priključite do pet notranjih enot. Tako prihranite na prostoru in 
stroških montaže. Električno napajanje sistema, je potrebno 
zagotoviti samo do zunanje enote. 

■ Močni enosmerni kompresorji omogočajo, da te naprave hitro 
dosežejo želeno temperaturo, ki jo nato natančno vzdržujejo.

■ Pri izboru notranjih naprav lahko izbirate med stenskimi 
napravami Suzumi, kanalskimi in kasetnimi napravami ter 
konzolno napravo.

■ Inverterska tehnologija zagotavlja visoko energetsko 
učinkovitost

■ Na eno zunanjo enoto lahko priključite do 5 notranjih enot

■ Dokaj enostavna montaža

■ Za montazžo ni potrebno veliko prostora

■ Majhne in kompaktne zunanje enote
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Modeli iz serije Suzumi Plus:
■ RAS-B10N3KV2-E
■ RAS-B13N3KV2-E
■ RAS-B16N3KV2-E
■ RAS-B22N3KV2-E

Modeli iz serije Super Daiseikai 6.5:
■ RAS-B10N3KVP-E
■ RAS-B13N3KVP-E
■ RAS-B16N3KVP-E

Stenske 

naprave

60 x 60 

4-stezna kaseta

Modeli: 
■ RAS-M10SMUV-E
■ RAS-M13SMUV-E
■ RAS-M16SMUV-E

Panela (ohišje): 

■ RB-B11MC(W)E

■ Stenske naprave s plosko panelo, kot opcija: v srebrni barvi 

■ Zelo dobra učinkovitost delovanja zaradi inverterskega krmiljenja

■ Učinkovit sistem zračnega filtra
  - IAQ Filter pri seriji Suzumi Plus
 - Plazma filter z ionizatorjem zraka pri seriji Super Daiseikai 6.5

■ Euro-Raster 4-smerna kasetna naprava - lahko se enostavno 
 integrira v obstoječi Euroraster vmesni prostor visečih stropov

■ Zelo dobra zmogljivost zaradi inverterskega krmiljenja

■ Kompaktna pročeljna panela (ohišje), lepe oblike

■ Zelo majhna višina naprave - samo 268 mm

■ Štiri lamele za usmerjanje zraka in optimalno porazdelitev 
pretoka zraka v prostoru (lahko se zapre do 2 lamel)

■ Velik filter za prah

■ Črpalka za črpanje kondenzata do višine 850 mm
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Modeli: 
■ RAS-M10GDV-E
■ RAS-M13GDV-E
■ RAS-M16GDV-E

Konzolna 

enota

Modeli: 
■ RAS-B10UFV-E
■ RAS-B13UFV-E
■ RAS-B18UFV-E

Kanalska 

enota

■ Kanalske naprave - po vgradnji v vmesni prostor
spuščenega  stropa so naprave skoraj nevidne 
(razen sesalne in izpustne odprtine) 

■ Zelo dobra zmogljivost zaradi inverterskega krmiljenja

■ Zelo majhna višina naprave - samo 230 mm

■ Filter za prah pri vsrkavanju zagotovi kupec

■ Tih ventilator - samo 23 dB(A) (RAS-M10GDV-E)

■ Vstop zraka je možen s spodnje ali hrbtne strani

■ Statičen tlak naprave 35 oziroma 41 Pa (Standard) se lahko 
poveča do 55 oziroma 64 Pa (RAS-M10/M13 oziroma RAS-M16)

■ Energetsko učinkovit hibrid-inverter

■ Kompakten, sodoben videz 600 x 700 x 220 mm

■ Bi-floW: Variabilni izpih zraka na zgornji ali spodnji strani enote

■ IAQ filtrirni sistem:  Učinkovito očisti zrak virusov in bakterij, ter 
tako pripomore k čistemu in zdravemu zraku.

■ „Otroška zaščita“, zaklepanje tipk, ki se nahajajo na ohišju 
notranje enote

■ LED-display, ki prikazuje način delovanja, se lahko zatemni 
oziroma poplno izklopi

■ Avtomatski ponovni vklop v primeru izpada električne energije
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Tehnični podatki Toplotna črpalkaSuzumi Plus – Multi stenska notranja enota

Notranja enota RAS-B10N3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E

Hladilna moč kW ● 2,5 3,5 4,5 6

Področje delovanja kW ● 1,1 - 3,0 0,8 - 4,1 0,8 - 5,0 1,2 - 6,7

Poraba moči W ● 0,25 - 0,598 - 0,82 0,15 - 1,00 - 1,25 0,15 - 1,395 - 1,72 0,20 - 1,995 - 2,65

Ogrevna moč kW ● 3,2 4,2 5,5 7,0

Področje delovanja kW ● 0,9 - 4,8 0,9 - 5,6 0,9 - 6,9 1,0 - 7,5

Poraba moči W ● 0,17 - 0,75 - 1,40 0,15 - 1,08 - 1,58 0,15 - 1,52 - ,1,98 0,18 - 2,05 - 2,21

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 516 - 143 570 - 158 684 - 190 1080 - 300

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 38 / 26 39 / 26 45 / 30 47 / 35

Raven zvočne moči dB(A) ● 53 54 60 60

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 570 - 158 624 - 173 738 - 205 1098 / 305

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 39 / 28 40 / 28 45 / 31 47 / 35

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 60 60

Dimenzije (V×Š×G) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 320 × 1050 × 243

Teža kg 10 10 10 13

Tehnični podatki Toplotna črpalkaSuper Daiseikai 6.5 – Multi stenska notranja enota

Notranja enota RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Hladilna moč kW ● 2,51 3,52 4,53

Področje delovanja kW ● 0,8 - 3,5 0,9 - 4,1 0,9 - 5,0

Poraba moči W ● 0,14 - 0,49 - 0,9 0,16 - 0,84 - 1,37 0,16 - 1,34 - 1,82

Ogrevna moč kW ● 3,21 4,22 5,53

Področje delovanja kW ● 0,8 - 5,8 0,8 - 5,9 0,8 - 6,7

Poraba moči W ● 015 - ,063 - 1,90 0,16 - 0,95 - 1,95 0,17 - 1,47 - 2,51

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 630 - 175 660 - 183 690 - 192

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 42 / 27 43 / 27 45 / 29

Raven zvočne moči dB(A) ● 57 58 60

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 708 - 197 732 - 203 756 - 210

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 43 / 27 44 / 27 45 / 29

Raven zvočne moči dB(A) ● 58 59 60

Dimenzije (V×Š×G) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225

Teža kg 10 10 10

Tehnični podatki Toplotna črpalka60x60 4-smere kasetne enote

Notranja enota RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E

Hladilna moč kW ● 2,5 3,5 4,5

Področje delovanja kW ● 1,1 - 3,2 1,1 - 4,4 1,4 - 4,9

Poraba moči W ● 23 23 23

Ogrevna moč kW ● 3,2 4,2 5,5

Področje delovanja kW ● 0,7 - 5,2 0,7 - 6,5 0,8 - 6,9

Poraba moči W ● 23 23 23

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 590 / 430  -  160 / 120 620 / 430  -  170 / 120 660 / 450  -  180 / 125

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 37 / 30 38 / 30 40 / 31

Raven zvočne moči dB(A) ● 52 53 55

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 590 / 430  -  160 / 120 620 / 430  -  170 / 120 660 / 450  -  180 / 125

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 37 / 30 38 / 30 40 / 31

Raven zvočne moči dB(A) ● 52 53 55

Dimenzije (V×Š×G) mm 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575

Teža kg 15 15 15

Dimenzije panel (V×Š×G) mm 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700

Teža panela kg 3 3 3

Tehnični podatki Toplotna črpalkaKanalska enotae

Notranja enota RAS-M10GDV-E RAS-M13GDV-E RAS-M16GDV-E

Hladilna moč kW ● 2,7 3,7 4,5

Področje delovanja kW ● 1,1 - 3,2 1,1 - 4,4 1,1 - 4,9

Poraba moči W ● 110 110 110

Ogrevna moč kW ● 4,0 5,0 5,5

Področje delovanja kW ● 0,7 - 5,2 0,7 - 6,5 0,8 - 6,9

Poraba moči W ● 110 110 110

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 720 - 200 780 - 217 780 - 217

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 31 / 23 32 / 24 33 / 25

Raven zvočne moči dB(A) ● 44 45 46

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 720 - 200 780 - 217 780 - 217

Raven zvočnega tlaka (h/n) dB(A) ● 32 / 24 33 / 25 34 / 26

Raven zvočne moči dB(A) ● 44 45 46

Dimenzije (V×Š×G) mm 230 × 750 × 440 230 × 750 × 440 230 × 750 × 440

Teža kg 19 19 19
Zunanji statični tlak (stand./gornji prag) Pa 35,3 / 54,9 41,2 / 63,7 41,2 / 63,7
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Tehnični podatki Toplotna črpalkaKonzolna enota

Konzolna enota

Notranja enota RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Hladilna moč kW ● 2,5 3,5 5

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,1 - 3,1 1,1 - 4,1 1,0 - 5,7

Ogrevna moč kW ● 3,2 4,2 5,8

Področje delovanja (min.-max.) kW ● 1,0 - 4,8 1,0 - 5,4 1,1 - 6,3

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 468 - 130 510 - 142 600 - 167

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 39 / 26 40 / 27 46 / 34

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 / 39 61

Zračni pretok (h/n) m3/h - l/s ● 510 - 142 552 - 153 642 - 178

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 39 / 26 40 / 27 46 / 34

Raven zvočne moči dB(A) ● 54 55 61

Dimenzije mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Teža kg 16 16 16

Tehnični podatki Toplotna črpalkaMultisplit-Zunanja enota

Multisplit za 2 prostora Multisplit 3 prostori Multisplit 4 prostori Multisplit 5 prostrov

Notranja enota RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1

Hladilna moč kW ● 4,0 5,2 7,5 8,0 10,0

Poraba moči kW ● 1,08 1,44 2,00 2,29 2,92

EER W/W ● 3,7 3,61 3,75 3,5 3,42

SEER W/W ● 5,83 6,23 5,99 5,92 6,11

Razred energetske učinkovitosti ● A+ A++ A+ A+ A++

Ogrevna moč kW ● 4,4 5,6 9 9 12,0

Poraba moči kW ● 1,01 1,19 2,20 1,93 2,83

COP W/W ● 4,35 4,71 4,09 4,67 4,24

SCOP W/W ● 3,84 4,59 4,41 4,23 4,06

Razred energetske učinkovitosti ● A A+ A+ A+ A+

Zračni pretok m3/h - l/s 1812 - 503 1800 - 500 2507 - 696 2507 - 696 3245 - 901

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 46 49 48 48 51

Raven zvočne moči dB(A) ● 59 64 63 63 66

Raven zvočne moči °C ● 5 - 43°C 5 - 43°C 10 - 43°C 10 - 43°C 10 - 43°C

Raven zvočnega tlaka dB(A) ● 48 51 49 49 54

Raven zvočne moči dB(A) ● 61 66 63 63 69

Raven zvočne moči °C ● -15 - 24°C -15 - 24°C -15 - 22°C -15 - 22°C -15 - 22°C

Dimenzije (V×Š×G) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320

Teža kg 36 41 69 69 75

Tip kompresorja Dvojni rotacijski Dvojni rotacijski Dvojni rotacijski Dvojni rotacijski Dvojni rotacijski 

Obodni priključki

 Plin mm (Zoll) 9,52 (3/8)  9,52 (3/8)* 1 x 9,52 (3/8)* 2 x 12,7 (1/2)* 2 x 9,52 (3/8)* 2 x 12,7 (1/2)* 3 x 9,52 (3/8) 2 x 12,7 (1/2)* 

  Tekočina mm (Zoll) 2 x 6,35 (1/4) 2 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 5 x 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 20 / 30 20 / 30 25 / 70 25 / 70 25 / 80

Maksimalna višinska razlika m 10 10 15 15 15

Predhodno napolnjena do m 20 20 40 40 40

Električno napajanje V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50

* Za priključitev notranje enote RAS-M16 je potreben cevovod 12,7 mm (1/2”).

Natančno navedene  vrednosti SCOP in SEER najdete na spletni strani www.toshiba-aircondition.com!

● Hlajenje
● Gretje

Merilni pogoji za Toshiba klimatske naprave:

Hlajenje: Notranja temperatura 27 °C TK/19 °C FK, zunanja temperatura 35 °C TK 

Gretje: Notranja temperatura 20 °C TK, zunanja temperatura  7 °C TK, 6 °C FK

Cevi za hladilni medij:  Dolžine 7,5 m, brez višinske razlike med notranjo in zunanjo enoto 

Raven zvočnega tlaka: Merjeno na razdalji* ca. 1,5 m od zunanje enote oz. na razdalji 1 m od notranje enote 

Razred energ. učinkovitosti, letna poraba energije: Po Direktivi Evropske komisije 2002/31/EC 

*Točen razpored meritev se nahaja v knjigi s tehničnimi podatki!
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Tabela kombinacij za RAS-Multi zunanje naprave

1 notranja enota 2 notranji enoti 3 notranje enote 4 notranje enote 5 notranjih enot

10 13 10 13 13 10 10 13 13 16 16 18 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 13 13 13 13 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 13 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13

10 10 13 16 18 16 18 16 18 18 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 13 13 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 10 18 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13

10 13 16 18 13 16 18 13 16 18 16 18 16 18 16 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 16 18 16 18 16 13 16 18 13 13 16 16 18 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10 13 16 18 13 16 18 13 16 13 16 18 18 16 18 18 18 16 18 16 18 18 10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13

10 13 16 18 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16

RAS-M14GAV-E

RAS-M18UAV-E

RAS-3M26UAV-E

RAS-4M27UAV-E

RAS-5M34UAV-E1

RESIDENTIAL

Inverter-Multi možne kombinacije

Fleksibilnost TOSHIBA Multi sistemov je zajamčena z možnostjo široke izbire različnih 
notranjih enot in z možnostjo do 25 m dolgih cevovodov med notranjo in zunanjo enoto. 
Paziti je treba le na skupno dolžino cevovodov za vse enote. Tako se na primer dolžino 
cevovodov pri Multi napravi za pet prostorov, kjer je največja skupna dolžina cevi 80 
metrov določi: Prostor 1: 25m, prostor 2: 25m, prostor 3, 4 in 5: 10m / enoto.
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Toplotna črpalka

1 notranja enota 2 notranji enoti 3 notranje enote  4 notranje enote 5 notranjih enot

10 13 10 13 13 10 10 13 13 16 16 18 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 13 13 13 13 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 13 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13

10 10 13 16 18 16 18 16 18 18 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 13 13 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 10 18 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13

10 13 16 18 13 16 18 13 16 18 16 18 16 18 16 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 16 18 16 18 16 13 16 18 13 13 16 16 18 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10 13 16 18 13 16 18 13 16 13 16 18 18 16 18 18 18 16 18 16 18 18 10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13

10 13 16 18 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16

RAS-M14GAV-E

RAS-M18UAV-E

RAS-3M26UAV-E

RAS-4M27UAV-E

RAS-5M34UAV-E1

RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E

RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E

RAS-5M34UAV-E1




