
Kompakten eleganten videz

Učinkovit IAQ filtrirni sistem

Efekt talnega ogrevanja

Zelo tiho delovanje

Konzolna enota

Inverter za domačo uporabo

Čeprav je le kratek čas na tržišču, je 

Toshibina konzolska naprava zelo uspešna. 

Ta enostavna in po mestu namestitve zelo 

fleksibilna izvedba, bo izpolnila večino 

pričakovanj. Pri razvoju te enote je bilo v 

ospredju udobje bivanja. 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.

Dobra energetska učinkovitost pri 

hlajenju in ogrevanju. Modeli 10 & 13, 

so v energijskem razredu 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 pri 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, z nizko hitrostjo izstopa 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, s čimer preprečuje razvoj bakterij in 

plesni.

Minimalen hrup pri obratovanju

Ekstremno tiho delovanje Možno je upravljanje preko 

daljinskega upravljalnika 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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Toshiba sales partner:

www.toshiba-aircondition.com

Konsole   Tehnični podatki Toplotna črpalka

 

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

Zračni pretok (max.) m3/h / l/s   467 / 130 509 / 140 602 / 170

Nivo hrupa (h/m/n) db(A)   39/23 / 39/23 40/24 / 55/39 46/32 / 46/32

Raven zvočne moči db(A)   54 55 61

Dimenzije mm   600x700x220 600x700x220 600x700x220

Teža kg   16 16 16
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