TOSHIBA BUSINESS

Pohodlie a kvalita života pri práci

Ľudia v Európe trávia v priemere 90 % svojho času v interiéri. Kvalita vzduchu má preto
zásadný význam a priamy dopad na náš komfort. Kedykoľvek sa vlastnosti vzduchu
odchýlia od optimálneho rozsahu, klimatizačné systémy TOSHIBA zaistia, aby kvalita
vzduchu v miestnosti opäť získala rovnováhu použitím chladenia, vykurovania, filtrácie
a vysušovania.
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PREČO TOSHIBA?

ZACHOVAJTE SI CHLADNÚ
HLAVU, AJ KEĎ JE HORÚCO.
Bez tepla to v pracovnom svete nejde, ani keď je teplota veľmi vysoká.
Optimálne pracovné prostredie sa vyznačuje teplotou v miestnosti do
26°C a vlhkosťou vzduchu medzi 30 a 50 %. Klimatizačné systémy
zaisťujú v miestnosti optimálnu klímu a bránia poklesu pracovného
výkonu v dôsledku horúčavy.

CHLADENIE: Zachovávanie výkonnosti
V horúce dni výrazne klesá výkonnosť a sústredenie ako
pri fyzických, tak pri duševných činnostiach, a to má na
pracovnú výkonnosť nepriaznivý dopad 30 až 70 %.
Klimatizačný systém zaisťuje v kancelárii ideálnu teplotu
medzi 19 a 25°C a vlhkosť vzduchu medzi 40 a 70 %.

ČISTENIE: Ochrana zdravia
Vzduch, ktorý dýchame, vždy obsahuje čiastočky peľu,
spóry, jemný prach a prchavé organické látky. Navyše
aj mnoho stavebných materiálov, farieb na steny, plastových predmetov a elektrických spotrebičov môže do
vzduchu, ktorý dýchame, uvoľňovať škodlivé látky.
Rozmanité filtre s vysokou účinnosťou v klimatizačných
systémoch neutralizujú až 99 % nečistôt vo vzduchu
(v závislosti od dĺžky prevádzky a veľkosti miestnosti)
a významne prispievajú k preventívnej starostlivosti
o zdravie.

ODVLHČOVANIE: Zaistenie kvality práce
Vlhký vzduch v miestnostiach poškodzuje zdravie aj
štruktúru budovy. V dusnom ovzduší sa totiž horšie dýcha, telo je menej odolné a zamestnanci sú menej výkonní. Vysoká vlhkosť okrem toho podporuje rast plesní
v miestnostiach.
Klimatizačné systémy odvlhčujú vzduch a udržiavajú jeho
stálu vlhkosť.

VETRANIE: Udržiavanie príjemnej klímy
Klimatizačné systémy Split nasávajú čerstvý vzduch, ktorý obsahuje kyslík, a vzduch z miestnosti vyfukujú von.
Množstvo individuálnych nastavení prívodu vzduchu, napríklad 3D distribúcia vzduchu, poskytuje širokou škálu
možností vetrania miestnosti.
Klimatizačné systémy vytvárajú príjemnú klímu bez prievanu a nepríjemného prúdenia vzduchu.
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PREČO TOSHIBA?

Využívate výhody klimatizačného systému aj vo svojej
firme, aby ste udržiavali výkonnosť zamestnancov a ekonomický úspech na vysokej úrovni. Nedajte horúčavám
šancu!
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TECHNOLÓGIE

VŠESTRANNOSŤ PRE
VÄČŠIU POHODU.
Prvotriedny klimatizačný systém sa vyznačuje tým, že nespôsobuje
prievan, pracuje ticho, vždy perfektne funguje a zaisťuje bezproblémovú prevádzku. Okrem toho je energeticky úsporný a ponúka širokú
škálu estetických a technických možností pri plánovaní.

UNIVERZÁLNOSŤ
Pre projektanta
S 18 konštrukčnými typmi, 14 výkonovými stupňami a 128 vnútornými jednotkami ponúkajú systémy
TOSHIBA veľkú flexibilitu pri plánovaní a montáži, aby vyhoveli všetkým
požiadavkám. Podporu pritom poskytuje plánovací program Selection
Tool.

Pre prevádzkovateľa
Systémy TOSHIBA je možné pripojiť ku všetkým bežným systémom
riadenia budovy a tým prispôsobiť
centrálne riadenie svojim potrebám
a zaistiť si maximálnu účinnosť. Široká sieť partnerov je vám k dispozícii
od plánovania až po údržbu.

Pre používateľa
Teplotu vzduchu v miestnosti a tiež
prúdenie vzduchu z jednotiek
TOSHIBA je možné nastavovať individuálne a flexibilne.
Sofistikované vnútorné jednotky
takmer nepočuť. Jednoduchá manipulácia s diaľkovým ovládaním zaisťuje pohodlné riadenie.

Výhody technológií
TOSHIBA sú založené
na dlhoročných skúsenostiach s výrobou klimatizačných systémov.

Tiché a s dlhou životnosťou
Jadrom rotačného kompresora
TOSHIBA s dvojitým piestom sú dva
protichodne rotujúce disky. Výsledná maximálna mechanická stabilita
s najnižšími možnými vibráciami zaručuje tichú prevádzku a dlhú životnosť jednotiek TOSHIBA.

Konštantná teplota
Invertorový systém TOSHIBA reguluje svojím inteligentným ovládaním šírku modulácie trvalo medzi
20 a 100 %. Tým sa udržiava konštantná teplota bez nepretržitého zapínania a vypínania.
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TECHNOLÓGIE



Dlhá životnosť



Energetická účinnosť



Spoľahlivosť

Klimatizačné jednotky TOSHIBA sú založené
na robustných a sofistikovaných technológiách. Vďaka tomu fungujú a používajú sa nadpriemerne dlho. Tým je zaistená dlhoročná prevádzka s vynikajúcou vnútornou klímou.

Moderné klimatizačné systémy, ktoré sú
správne dimenzované a odborne nastavené,
majú veľmi nízku spotrebu energie a dosahujú
absolútne špičkové hodnoty účinnosti.

Značka TOSHIBA znamená najvyššiu kvalitu
a bezporuchovú prevádzku. Aj v málo pravdepodobnom prípade výpadku kompresora je
k dispozícii možnosť použitia záložnej funkcie.

Automatická zmena módu
Ak sa má rýchlo dosiahnuť želaná
hodnota teploty, je aktívny režim
PAM* – tu je potrebný vysoký výkon.
Keď sa hodnota dosiahne, bude
sa udržiavať s minimálnou možnou
spotrebou energie (režim PWM*).



Flexibilita



24-hodinová trvalá prevádzka



Široký prevádzkový rozsah

Vonkajšie jednotky, ktoré nezaberajú veľa
miesta, veľký výber vnútorných jednotiek a prispôsobiteľné možnosti montáže zaručujú maximálnu možnú flexibilitu zariadenia.

Zariadenia TOSHIBA Business sú vhodné na
nepretržitú prevádzku v miestnostiach s citlivou technikou a zaručujú konštantnú teplotu
miestnosti.

Inovatívna technológia umožňuje použitie
v rozmedzí vonkajšej teploty od -25 do +52°C.
Zariadenie tak môže pokryť celú potrebu tepla.

Variabilná regulácia
Otáčky kompresora a tým aj výkon
zariadenia je možné takmer plynulo
regulovať v krokoch po 0,1 Hz. Tým
sú umožnené presné nastavenia
a optimálne využitie energie.

Individuálne nastavenia
Špeciálne režimy, ako napr. „Soft
Cooling“ alebo „Dual Setpoint“, zaručujú neobmedzenú pohodu.
Je jedno, či ide o funkciu Komfort
alebo Účinnosť: jednotky TOSHIBA
sa ovládajú jednoducho.

*impulzová amplitúdová modulácia, resp. šírková impulzová modulácia

7

TRIEDY ÚČINNOSTI

NAJVYŠŠIA ÚČINNOSŤ.
Energetická účinnosť je symbolom zodpovednosti pri spracúvaní prírodných
zdrojov.

Spoločnosť TOSHIBA sa vždy snažila
pracovať smerom k lepšej budúcnosti. V súčasnosti sa viac než kedykoľvek predtým menia postoje v súvislosti
s technologickým pokrokom, ktorý vo
svete spôsobuje revolúciu.
Spoločnosť TOSHIBA tieto trendy nezohľadňuje ani sa im neprispôsobuje. Spoločnosť TOSHIBA trendy určuje
a posúva ich vpred.

INVERTOROVÁ TECHNOLÓGIA
Invertorová klimatizačná jednotka
zvyšuje alebo znižuje teplotu v miestnosti automatickou zmenou otáčok
kompresora. Keď sa miestnosť podľa želania dostatočne ochladí alebo
vykúri, invertor automaticky zníži
otáčky kompresora.
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To na jednej strane šetrí energiu a na
druhej strane znižuje miestu kolísania teploty v miestnosti. Vďaka regulácii otáčok kompresora je výkon len
taký vysoký, aký treba. Keďže kompresor sa nemusí neustále zapínať
a vypínať, predlžuje sa aj životnosť
klimatizačných jednotiek.

Spoločnosť TOSHIBA bola v roku
1981 prvým výrobcom, ktorý uviedol
na trh klimatizačné jednotky s invertorovou technológiou. Odvtedy sa
táto technológia ďalej vyvíja a zdokonaľuje.

TRIEDY ÚČINNOSTI

DÔLEŽITÉ ÚDAJE



EER



COP



ESEER

Energy Efficiency Ratio
Koeficient výkonu pre chladiacu
prevádzku

Coefficient Of Performance
Koeficient výkonu pre vykurovaciu
prevádzku



SEER



SCOP

Seasonal Energy Efficiency Ratio
Priemerný koeficient výkonu za jeden rok pre chladiacu
prevádzku
Rozšírené o sezónne faktory
Body merania pri teplotách +20, +25, +30 a +35°C

Seasonal Coefficient Of Performance
Priemerný koeficient výkonu za jeden rok pre vykurovaciu prevádzku
Rozšírené o sezónne faktory
Body merania pri teplotách +12, +7, +2 a -7°C

Systémy VRF sa v súčasnosti posudzujú podľa hodnoty ESEER (European SEER), ktorá zahŕňa faktory
čiastočnej záťaže. Na to sa používa vzorec, ktorým sa vypočíta súčet štyroch jednotlivých hodnôt s rôznymi
váhami.

Koeficient výkonu je pomer chladiaceho alebo tepelného výkonu a spotrebovanej elektrickou energie. Ak je koeficient výkonu vysoký, znamená to vysokú
energetickou účinnosť.

Pri klimatizačných systémoch údaj EER (Energy Efficiency Ratio) zodpovedá koeficientu výkonu v chladiacej prevádzke.
Hodnota COP (Coefficient of Performance) predstavuje koeficient výkonu jednotky vo vykurovacej prevádzke.
Keďže sú tieto hodnoty určené len pre jeden prevádzkový bod, špeciálne pre klimatizáciu boli definované ďalšie
koeficienty výkonu, ktoré zohľadňujú čiastočnú záťaž a tiež klimatické vplyvy.
Pri klimatizačných systémoch sa priemer za jeden rok označuje skratkou SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) vo
vykurovacej prevádzke a SCOP (Seasonal COP) pri tepelných čerpadlách a v chladiacej prevádzke.

TEPLOTA
príliš vysoká
teplota

rýchle
ochladenie

INVERTOROVÁ
TECHNOLÓGIA

požadovaná
teplota

príliš nízka
teplota

ČAS
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RIEŠENIE PRE JEDNU MIESTNOSŤ / VIACERÉ MIESTNOSTI

MALÉ, VEĽKÉ ALEBO EŠTE VÄČŠIE.
Produkty TOSHIBA Business sú ponúkané v dvoch systémoch: Riešenie pre jednu miestnosť (RAV) s až štyrmi vnútornými jednotkami
v jednej teplotnej zóne a riešenie pre viaceré miestnosti (VRF) určené
pre veľké budovy s takmer neobmedzenými možnosťami kombinovania vnútorných jednotiek a teplotných zón.

Riešenie pre jednu miestnosť – RAV
Riešenie pre jednu miestnosť je vhodné pre menšie priemyselné aplikácie,
ako napríklad v kanceláriách, obchodoch alebo technických priestoroch, pri
ktorých je rozhodujúca spoľahlivosť a pri ktorých sa vyžaduje trvalá prevádzka. Tu je možné pripojiť k jednej vonkajšej jednotke až štyri vnútorné jednotky
rovnakého typu. Menovitý chladiaci výkon leží v rozsahu od 2,5 kW do 23 kW.

Výhody riešenia pre jednu miestnosť:



Univerzálne použitie



Chladenie alebo vykurovanie
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Jednotky je možné používať od malej miestnosti až po veľký obchod.

Systém chladí alebo vykuruje miestnosť podľa
vášho želania. Vďaka tomu je možná celoročná
prevádzka.




Až štyri vnútorné jednotky
Na optimálne rozvádzanie vzduchu je možné
kombinovať viac vnútorných jednotiek.

Možnosť trvalej 24-hodinovej
prevádzky
Technické priestory, sklady alebo laboratóriá
vyžadujú po celý rok presne definovanú klímu.

Kancelárie a miestnosti s počítačmi na Windmühlgasse vo Viedni, Klimatech Wärme Kälte Klima

Riešenie pre viaceré
miestnosti – VRF
Klimatizačné systémy pre komplexné inštalácie vo
veľkých stavbách, ako sú kancelárske budovy, nákupné centrá alebo hotely. Tento systém ponúka
maximálnu flexibilitu. V jednom chladiacom okruhu
je možné kombinovať až 128 vnútorných jednotiek.
Menovitý chladiaci výkon dosahuje až 355 kW na chladiaci okruh.

Výhody riešenia pre viacero miestností:



Maximálna flexibilita zariadenia



Chladenie a vykurovanie súčasne

Celková dĺžka vedenia až 1.200 metrov a prevýšenie až 110 metrov pokrývajú všetky prípady použitia.

Vďaka 3-rúrkovému systému je možné nezávislé súčasné chladenie a vykurovanie v rôznych miestnostiach alebo častiach budovy.



Až 128 vnútorných jednotiek



Spätné získavanie tepla

Do jedného chladiaceho okruhu sa integruje
maximálne 128 vnútorných jednotiek. Je možné kombinovať niekoľko chladiacich okruhov.

Prijatá tepelná energia časti budovy sa môže
takmer bez strát poskytnúť na vykurovanie
v iných miestnostiach.
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TOSHIBA V MIESTNOSTI
SO SERVERMI.
V horúcich letných mesiacoch sa budovy každú hodinu slnečného svitu rýchlo
zahrievajú a akumulované teplo odovzdávajú aj do interiéru. Obrovskou horúčavou
netrpia len ľudia v budove, ale aj zariadenia, systémy a pracovné priestory, ktorým
extrémne teploty nesvedčia.

Miestnosť so servermi
Ak sú malé miestnosti so servermi
preplnené natoľko, že v nich nemôže
správne cirkulovať vzduch, a miestnosť sa nemonitoruje, môže to viesť
k veľkým problémom. Odpadové
teplo z elektrickej energie v kombinácii s teplom zvonku môžu viesť
k poruche servera spôsobenej prehriatím z dôvodu nadmernej teploty
v miestnosti so servermi.
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To isté platí aj pre bežný kancelársky
hardvér. Či už ide o stolný počítač
alebo notebook: príliš veľkým množstvom slnka po dlhý čas sa jednotky rýchlo ničia. V tomto prípade je
samozrejme kratší aj čas možného
využitia.
Nápravu a stálu bezpečnosť zaisťuje
trvalé chladenie serverov a klimatizácia všetkých miestností zasiahnutých

teplom. Je potrebné si uvedomiť, že
investície do chladenia servera alebo
do bežnej klimatizácie sú z hľadiska
nákladov oveľa nižšie než nečakané
úplné zlyhanie a zastavenie činnosti
firmy.

Kancelárie a miestnosti s počítačmi, Windmühlgasse, Viedeň, Klimatech Wärme Kälte Klima

Neustála bezpečnosť

Exteriéry

Redundantný box TOSHIBA zaručuje
bezpečnosť a transparentnosť funkcií. Redundantný box poskytuje informácie o hláseniach porúch a prevádzkových hláseniach a je možné
sledovať ho prostredníctvom ktoréhokoľvek webového prehliadača.

Vonkajšie jednotky so super digitálnym invertorom s dlhou životnosťou
vzdorujú všetkým poveternostným
podmienkam a zaisťujú maximálnu
spoľahlivosť až do vonkajšej teploty
-27°C.

Malé systémy sú mimoriadne vhodné aj na použitie pri klimatizovaní
technických buniek samostatne stojacich stožiarov mobilných sietí.
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY PRE JEDNU
MIESTNOSŤ
Nasledujúce vnútorné jednotky sú vhodné ako riešenie pre jednu
miestnosť na priemyselné použitie. Váš odborný partner TOSHIBA
vám rád pomôže pri výbere a plánovaní.

NÁSTENNÉ JEDNOTKY

PODSTROPNÁ JEDNOTKA

Strana 15

Strana 16

KAZETOVÉ JEDNOTKY
60×60 slim kazeta
Smart kazeta
4-cestná štandardná kazetová
jednotka
Strany 17 – 18

KANÁLOVÉ JEDNOTKY
Plochá kanálová jednotka
Štandardná kanálová jednotka
Vysokotlaková kanálová jednotka

STOJANOVÁ JEDNOTKA
Strana 21

Strany 19 – 20

POZOR: Zmena produktu
z RAV-GM / RM******-E na RAV-HM******-E
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ŠPECIÁLNE RIEŠENIA
Vzduchové clony
Vetracia sada pre jednotky – odpadový vzduch
Vetracia sada pre jednotky – 0 – 10 V
Strany 22 – 23

VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Nástenné jednotky
JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÉ A ÚČINNÉ
Tieto nástenné jednotky sú vďaka svojmu dizajnu vhodné do kancelárií, obchodov, hotelov, technických miestností, reštaurácií a na mnoho ďalších miest. Tichá a efektívna prevádzka s optimálnym rozvádzaním vzduchu vďaka 5-stupňovému ventilátoru a veľkoplošnej smerovej lamele.
Funkcia samočistenia úplne vysúša tepelný výmenník na konci prevádzky a spolu s prachovým
filtrom, ktorý sa ľahko čistí, zaisťuje dodržiavanie hygieny v rámci prevádzky. Súčasťou balenia je
infračervené diaľkové ovládanie.

Nástenné jednotky 2,5/3,6/5/6 kW



Komfortný univerzálny model

R410A
R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

RAV-RM301KRTP-E*
RAV-HM301KRTP-E

2,50

3,40

A++

29/34/40

450/540/670

293 x 798 x 230

RAV-RM401KRTP-E*
RAV-HM401KRTP-E

3,60

4,00

A++

30/36/41

450/580/700

293 x 798 x 230

RAV-RM561KRTP-E*
RAV-HM561KRTP-E

5,00

5,30

A++

35/39/42

680/830/960

320 x 1050 x 250

RAV-RM801KRTP-E*
RAV-HM801KRTP-E

6,70

7,70

A+

35/41/45

680/910/1040

320 x 1050 x 250

RAV-GM901KRTP-E*
RAV-HM901KRTP-E

8,00

9,00

A++

35/41/47

680/1180

320 x 1050 x 250

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Nástenná jednotka 10 kW



Výkonný univerzálny model

R32

Chladiaci výkon

TYP

RAV-GM1101KRTP-E*
RAV-HM1101KRTP-E

* POZOR:

Vykurovací výkon

kW

kW

10,00

11,20

Energetická trieda

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)

A++

41/45/49

dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

1180/1350/1610

348 x 1200 x 280

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO

POPIS

Fernbedienung

Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky

818F0023

Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom

818F0036

Filtračný pásik IAQ

818F0050

Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5

818F0072

Filtračné pásiky Ultra Fresh

ZAHRNUTÉ
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Podstropná jednotka
ELEGANTNÝ DOPLNOK MIESTNOSTI
Zaoblené hrany podčiarkujú elegantný dizajn. Veľká smerová lamela zaručuje optimálne rozvádzanie vzduchu
a veľký objem vzduchu. Práve vo vykurovacej prevádzke
prináša táto optimálna cirkulácia vzduchu vysoký komfort. Použitím nového tepelného výmenníka jednotka navyše dosahuje vyššiu účinnosť.



Voliteľné príslušenstvo
Kondenzátové čerpadlo s dopravnou
výškou 600 mm

R410A
R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

RAV-RM401CTP-E*
RAV-HM401CTP-E

3,60

4,00

A+

28/35/37

540/900

235 x 950 x 690

RAV-RM561CTP-E*
RAV-HM561CTP-E

5,00

5,30

A

28/35/37

540/900

235 x 950 x 690

RAV-RM801CTP-E*
RAV-HM801CTP-E

6,90

7,70

A+

29/36/41

750/1410

235 x 1270 x 690

RAV-GM901CTP-E*
RAV-HM901CTP-E

8,00

9,00

A++

30/38/42

900/1600

235 x 1586 x 690

RAV-RM1101CTP-E*
RAV-HM1101CTP-E

9,50

11,20

A+

32/38/44

1021/1860

235 x 1586 x 690

RAV-RM1401CTP-E*
RAV-HM1401CTP-E

12,10

12,80

-

35/41/46

1200/2040

235 x 1586 x 690

RAV-RM1601CTP-E*
RAV-HM1601CTP-E

14,00

16,00

-

36/42/46

1260/1650/2040

235 x 1586 x 690

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA V PRAXI
Energetická účinnosť klimatizačných systémov má priamy vplyv na prevádzkové náklady a životné prostredie.
Všetky zariadenia TOSHIBA spĺňajú minimálne triedu účinnosti A, a to ako pri chladiacej, tak aj pri vykurovacej
prevádzke. Naša kvalita bola oficiálne potvrdená certifikáciou Eurovent. Tá certifikuje údaje o výkonnosti
výrobkov pre vzduchovú a chladiacu techniku v súlade s európskymi a medzinárodnými normami.
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Kazetové jednotky
DOKONALÉ ROZVÁDZANIE VZDUCHU
Vďaka nízkej výške jednotky zapadne kazeta nenápadne do každého medzistropu. Smerové lamely je možné ovládať jednotlivo a zaručujú optimálne rozvádzanie vzduchu s extrémne tichou
prevádzkou. Kondenzátové čerpadlo s dopravnou výškou 850 mm je zabudované vo všetkých
kazetových jednotkách. Okrem toho je možný prívod čerstvého vzduchu až do 15 % menovitého
prietoku vzduchu pomocou externého ventilátora – pripájací otvor je už predvyrazený.

60×60 slim kazeta



Vhodná do bežných rastrových podhľadov
Vďaka voliteľnému rozšíreniu so senzorom prítomnosti je možné šetriť
energiu. Senzor registruje prítomnosť osôb. Keď v miestnosti nikto nie
je, jednotka sa automaticky vypne.

R410A
R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

RAV-RM301MUT-E*
RAV-HM301MUT-E

2,50

3,40

A+

30/36/38

440/640

256 x 575 x 575

RAV-RM401MUT-E*
RAV-HM401MUT-E

3,60

4,00

A+

32/36/41

468/660

256 x 575 x 575

RAV-RM561MUT-E*
RAV-HM561MUT-E

5,00

5,30

A+

35/39/44

546/798

256 x 575 x 575

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Smart kazeta



Klasická jednotka s vysokou efektivitou v rozsahu 360°
Vysoká efektivita s plochým dizajnovým panelom a komfortnými funkciami
na kombinovanie s vonkajšími jednotkami Super digitálny invertor.

R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)

m³/h

mm

RAV-GM561UT-E*
RAV-HM561UT-E

5,00

5,60

A++

26/29/32

750/1050

256 x 840 x 840

RAV-GM801UT-E*
RAV-HM801UT-E

7,10

8,00

A+++

27/35/42

810/1920

319 x 840 x 840

RAV-GM1101UT-E*
RAV-HM1101UT-E

10,00

11,20

A+++

31/40/48

1050/2250

319 x 840 x 840

RAV-GM1401UT-E*
RAV-HM1401UT-E

12,50

14,00

-

33/41/48

1170/2250

319 x 840 x 840

* POZOR:

kW

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

dB(A)
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

4-cestná štandardná kazetová jednotka



Klasická jednotka s rozsahom 360°
Optimálne rozvádzanie vzduchu v rozsahu 360°. Individuálny komfort aj v prípade veľkých priestorov s vysokým príkonom.

R410A
R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

RAV-RM561UTP-E*
RAV-HM561UTP-E

5,00

5,30

A++

28/29/32

780/1050

256 x 840 x 840

RAV-RM801UTP-E*
RAV-HM801UTP-E

6,70

7,70

A+++

28/31/35

810/1230

256 x 840 x 840

RAV-GM901UTP-E*
RAV-HM901UTP-E

8,00

9,00

A++

33/36/40

900/1600

319 x 840 x 840

RAV-RM1101UTP-E*
RAV-HM1101UTP-E

9,50

11,20

A+++

33/38/43

1170/2010

319 x 840 x 840

RAV-RM1401UTP-E*
RAV-HM1401UTP-E

12,00

12,80

A

34/38/44

1230/2100

319 x 840 x 840

RAV-RM1601UTP-E*
RAV-HM1601UTP-E

14,00

16,00

-

36/40/45

1260/1500/2130

319 x 840 x 840

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Nákupné galérie PADO v meste Parndorf,
CAVERION Österreich GmbH Klimaanlagen und Wärmepumpen
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Predajňa mobilných telefónov v meste Mureck,
Cool Company Kälte - Klima - Gastro

VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Kanálové jednotky
NEVIDITEĽNÁ KLIMATIZÁCIA
Bez ohľadu na to, aký tvar má vaša miestnosť, kanálové jednotky zaručujú rovnomernú teplotu
všade. Jednotka sa inštaluje nad podhľad, takže je neviditeľná, a vzduch sa do miestnosti privádza
pri najnižšej rýchlosti prúdenia vzduchu cez jeden alebo viac výpustov vzduchu.

Plochá kanálová jednotka



Do obmedzených priestorov
Ultra-tenká konštrukcia so špičkovými hodnotami energetickej účinnosti.
Prívod vzduchu je možný cez dolnú alebo zadnú stranu.

R410A
R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Externé statické
stláčanie

Rozmery
(VxŠxH)

m³/h

Pa

mm

RAV-RM301SDT-E*
RAV-HM301SDTY-E

2,50

3,40

A++

33/36/39

480/660

5 - 45

210 x 845 x 645

RAV-RM401SDT-E*
RAV-HM401SDTY-E

3,60

4,00

A

33/36/39

522/690

5 - 45

210 x 845 x 645

RAV-RM561SDT-E*
RAV-HM561SDTY-E

5,00

5,30

A+

36/40/45

582/780

4 - 44

210 x 845 x 645

RAV-HM801SDTY-E

-

-

-

-

-

-

-

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Zdravotné stredisko Park Igls v Innsbrucku,
EDMUND SPARER Klima & Kältetechnik GmbH

Kancelária Troyer Fliesen & Marmor GmbH v Innsbrucku,
EDMUND SPARER Klima & Kältetechnik GmbH
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Štandardná kanálová jednotka



Neviditeľná klasika
Prívod vzduchu je možný cez dolnú alebo zadnú stranu.
Voliteľne je k dispozícii príruba s hrdlom. Vhodné aj na pripojenie textilných vzduchových hadíc.

R410A
R32

Chladiaci výkon Vykurovací výkon Energetická trieda

TYP

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)

kW

dB(A)

Prietok vzduchu

Externé
statické
stláčanie

Rozmery
(VxŠxH)

m³/h

Pa

mm

RAV-RM561BTP-E*
RAV-HM561BTP-E

5,00

5,30

A

25/29/33

480/800

30 - 120

275 x 700 x
750

RAV-RM801BTP-E*
RAV-HM801BTP-E

6,70

7,70

A

26/30/34

720/1200

30 - 120

275 x 1000 x
750

RAV-GM901BTP-E*
RAV-HM901BTP-E

8,00

9,00

A++

30/33/37

1000/1700

50 - 120

275 x 1400 x
750

RAV-RM1101BTP-E*
RAV-HM1101BTP-E

9,50

11,20

A

33/36/40

1260/2100

50 - 120

275 x 1400 x
750

RAV-RM1401BTP-E*
RAV-HM1401BTP-E

12,10

12,80

-

33/36/40

1260/2100

50 - 120

275 x 1400 x
750

RAV-RM1601BTP-E*
RAV-HM1601BTP-E

14,00

16,00

-

33/36/40

1500/1740/2100

30 - 120

275 x 1400 x
750

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Vysokotlaková kanálová jednotka



S maximálnou silou
Vzhľadom na vysoký statický tlak je jednotka mimoriadne
vhodná pre veľké miestnosti. Voliteľne je k dispozícii kondenzátové čerpadlo a súprava vzduchových filtrov s dlhou
životnosťou.

R410A
R32

TYP

Chladiaci výkon Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

kW

RAV-RM2241DTP-E2

19,00

22,40

-

RAV-RM2801DTP-E2

22,50

27,00

-

20

Hladina akustického
Externé statické
Prietok vzduchu
tlaku (low/med/high)
stláčanie
dB(A)

Rozmery
(VxŠxH)

m³/h

Pa

mm

-/44/-

3800

50/97/250

448 x 1400 x
900

-/46/-

4800

50/97/250

448 x 1400 x
900

VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Stojanová jednotka
PRIESTOROVO ÚSPORNÁ – PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ
Úzky dizajn umožňuje flexibilné polohovanie jednotky. Vďaka automatickému režimu Swing sa vzduch rozdeľuje najlepším možným spôsobom – aj pri umiestnení
v rohu miestnosti. Predný panel je vybavený zabudovaným komfortným ovládacím panelom. Integrovaný systém na zisťovanie únikov zaisťuje prevádzku v súlade s normou EN378 aj v malých miestnostiach.

R32

Chladiaci výkon

TYP

kW

Vykurovací výkon

Energetická trieda

kW

Hladina akustického
tlaku (low/med/high)
dB(A)

Prietok vzduchu

Rozmery (VxŠxH)

m³/h

mm

RAV-RM561FT-ES*
RAV-HM561FT-E

5,00

5,60

A+

38/42/46

600/-/820

1750 x 600 x 210

RAV-RM801FT-ES*
RAV-HM801FT-E

7,10

8,00

A++

41/45/50

640/-/930

1750 x 600 x 210

-

-

-

-

-

-

RAV-RM1101FT-ES*
RAV-HM1101FT-E

10,00

11,20

A++

41/46/51

1190/-/1660

1750 x 600 x 390

RAV-RM1401FT-ES*
RAV-HM1401FT-E

12,50

14,00

-

45/48/53

1350/-/1760

1750 x 600 x 390

RAV-RM1601FT-ES*
RAV-HM1601FT-E

14,00

16,00

-

45/48/53

1350/-/1760

1750 x 600 x 390

RAV-HM901FT-E

* POZOR:

Zmena produktu z RAV-RM******-E na RAV-HM******-E
Produkt RM je k dispozícii do vypredania zásob.

Nákupné galérie PADO v meste Parndorf
CAVERION Österreich GmbH Klimaanlagen und Wärmepumpen
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Vzduchové clony
ENERGETICKY ÚSPORNÁ
VZDUCHOVÁ BARIÉRA
Vďaka funkcii cirkulujúceho vzduchu v lete, resp.
vykurovacej funkcii v zime vytvára dverová vzduchová
clona vzduchový uzáver vo vstupnej oblasti, takže bráni
výmene vzduchu medzi vnútrajškom a vonkajškom.
Klimatizovaný vzduch preto zostáva v zákazníckej oblasti,
vchod je otvorený a láka zákazníkov.

Vykurovací výkon
(kW)

Hladina akustického
tlaku (dB(A))

Prietok vzduchu (m3/h)

8,0 – 16,0

54 – 58

1.600 – 5.160

22
22

R410A



Všestrannosť modelov
3 vyhotovenia: voľné zavesenie,
montáž alebo kazeta
Pre šírky dverí 1 – 2,5 m
Maximálna výška dverí 3,2 m

VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RAV

Vetracie sady pre jednotky
MOŽNOSŤ PRIPOJENIA TEPELNÝCH VÝMENNÍKOV TRETÍCH STRÁN
Vetracia sada pre jednotky umožňuje pripojenie externých tepelných výmenníkov k systému
TOSHIBA. Je perfektne vhodná na použitie s centrálnymi vetracími zariadeniami alebo dverovými
vzduchovými clonami. Riešenie typu Plug & Play – pripravené na pripojenie.

Vetracia sada pre jednotky – odpadový vzduch



Regulácia teploty odpadového vzduchu
Reguluje vykurovaciu alebo chladiacu prevádzku pripojeného DX tepelného výmenníka prostredníctvom izbovej teploty, resp. teploty odpadového vzduchu.
R410A
R32

Chladiaci výkon
(kW)

Vykurovací výkon
(kW)

Prietok vzduchu
(m3/h)

5,0 – 23,0

5,6 – 27,0

900 – 4.200

Rozmery (cm)
V×Š×H

40 × 30 × 15 cm

Vetracia sada pre jednotky – 0 – 10 V



Externá kontrola výkonu
Reguluje vykurovaciu alebo chladiacu prevádzku pripojeného DX tepelného výmenníka prostredníctvom signálu
0 – 10 V regulácie vetrania podľa požadovaného výkonu.
R410A
R32

Chladiaci výkon
(kW)

Vykurovací výkon
(kW)

Prietok vzduchu
(m3/h)

0,9 – 27,0

0,8 – 31,5

570 – 4.200

Rozmery (cm)
V×Š×H

40 × 30 × 15 cm
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VONKAJŠIE JEDNOTKY PRE JEDNU
MIESTNOSŤ
Vonkajšie jednotky vhodné na zásobovanie až štyroch vnútorných jednotiek.
Váš odborný poradca vám rád poradí pri výbere.

Digitálny invertor



Kompaktná a ľahká jednotka
Chladenie 2,5 až 14 kW
Vykurovanie 3,4 až 16 kW
Single alebo až tri vnútorné jednotky

TYP

Chladiaci
výkon
kW

Vykurovací
výkon

R32

Stupeň
účinnosti
SEER

Stupeň
účinnosti
SCOP

Hladina akustického Hladina akustického
tlaku (low/med/high) tlaku (low/med/high)

kW

dB(A)

dB(A)

Rozmery (VxŠxH)
mm

RAV-GM301ATP-E

2,50

3,40

6,29

4,60

46

47

550 x 780 x 290

RAV-GM401ATP-E

3,60

4,00

5,86

4,01

49

50

550 x 780 x 290

RAV-GM561ATP-E

5,00

5,30

5,15

4,00

46

48

550 x 780 x 290

RAV-GM801ATP-E

6,70

7,70

4,89

3,81

48

52

550 x 780 x 290

RAV-GM901ATP-E

8,00

9,00

6,10

4,60

51

55

630 x 800 x 300

RAV-GM1101ATP-E

10,00

11,20

5,16

3,92

54

57

890 x 900 x 320

RAV-GM1401ATP-E

12,00

14,00

4,86

3,90

55

57

890 x 900 x 320

RAV-GM1601ATP-E

14,00

16,00

-

-

53

55

1340 x 900 x 320

RAV-GM1101AT8P-E

10,00

11,20

5,16

3,92

54

57

890 x 900 x 320

RAV-GM1401AT8P-E

12,00

14,00

4,86

3,90

55

57

890 x 900 x 320

RAV-GM1601AT8P-E

14,00

16,00

-

-

53

55

1340 x 900 x 320
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VONKAJŠIE JEDNOTKY – RAV

Super digitálny invertor



Dlhé potrubia a veľké prevýšenia
Chladenie 5 až 14 kW
Vykurovanie 5,6 až 16 kW
Single alebo až tri vnútorné jednotky

TYP

Chladiaci
výkon
kW

Vykurovací
výkon

R32

Stupeň
účinnosti
SEER

Stupeň
účinnosti
SCOP

Hladina akustického Hladina akustického
tlaku (low/med/high) tlaku (low/med/high)

kW

dB(A)

dB(A)

Rozmery (VxŠxH)
mm

RAV-GP561ATW-E

5,30

5,60

-

-

46

48

630 x 799 x 299

RAV-GP801ATW-E

7,10

8,00

-

-

46

48

1050 x 1010 x 370

RAV-GP1101AT-E

10,00

11,20

-

-

49

50

1550 x 1010 x 370

RAV-GP1401AT-E1

12,50

14,00

8,15

4,72

50

51

1550 x 1010 x 370

RAV-GP1101AT8-E

10,00

11,20

7,10

4,36

49

50

1340 x 900 x 320

RAV-GP1401AT8-E

12,50

14,00

7,01

4,36

51

52

1340 x 900 x 320

RAV-GP1601AT8-E

14,00

16,00

6,72

4,36

51

53

1340 x 900 x 320

Predajňa mobilných telefónov v meste Wies, Cool Company Kälte - Klima - Gastro

25

VONKAJŠIE JEDNOTKY – RAV

Digitálny invertor CLASSIC



R32

Úsporná klasická jednotka
Chladenie 5,0 až 14 kW
Vykurovanie 5,0 až 16 kW
Vhodná na kombinovanie s nástennou jednotkou, 4-cestnými
štandardnými kazetovými jednotkami alebo štandardnými kanálovými jednotkami

Chladiaci
výkon

TYP

kW

Vykurovací
výkon

Stupeň
účinnosti
SEER

Stupeň
účinnosti
SCOP

Rozmery (VxŠxH)

dB(A)

dB(A)

RAV-GV561ATP-E

5,00

5,30

-

-

46

48

550 x 780 x 290

RAV-GV801ATP-E

6,70

7,00

5,10

4,00

48

51

550 x 780 x 290

RAV-GV1101ATP-E

9,50

10,00

5,10

3,80

53

55

630 x 800 x 300

RAV-GV1401ATP-E

12,10

12,30

5,10

3,80

54

57

710 x 900 x 320

RAV-GV1601ATP-E

13,00

13,50

5,90

4,20

56

57

890 x 900 x 320

Chladiaci
výkon

Vykurovací
výkon

Stupeň
účinnosti
SEER

Stupeň
účinnosti
SCOP

TYP

kW

kW

Hladina akustického Hladina akustického
tlaku (low/med/high) tlaku (low/med/high)

kW

mm

Hladina akustického Hladina akustického
tlaku (low/med/high) tlaku (low/med/high)

Rozmery (VxŠxH)

dB(A)

dB(A)

RAV-GV1101AT8P-E

9,50

10,00

5,10

3,80

53

55

710 x 900 x 320

mm

RAV-GV1401AT8P-E

12,10

12,3

5,10

3,80

54

57

710 x 900 x 320

RAV-GV1601AT8P-E

13,00

13,50

5,90

4,20

56

57

890 x 900 x 320

Digitálny invertor BIG



Mnohostranná a výkonná jednotka
Chladenie 19 až 23,5 kW
Vykurovanie 22,4 až 27 kW
Single alebo až štyri vnútorné jednotky

TYP

Chladiaci
výkon

Vykurovací
výkon

R32

Stupeň
účinnosti
SEER

Stupeň
účinnosti
SCOP

Hladina akustického Hladina akustického
tlaku (low/med/high) tlaku (low/med/high)

Rozmery (VxŠxH)

kW

kW

dB(A)

dB(A)

RAV-GM2241AT8-E1

19,00

22,40

5,82

3,78

58

60

1550 x 1010 x 370

RAV-GM2801AT8-E1

22,50

27,00

5,49

3,69

61

63

1550 x 1010 x 370
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mm

Aké chladivá používa
spoločnosť TOSHIBA?
Spoločnosť TOSHIBA sa vždy snažila pracovať smerom k lepšej budúcnosti
a ochranu životného prostredia berie veľmi vážne. Hoci chladivá prispievajú
ku globálnemu otepľovaniu len veľmi málo (merná jednotka GWP = potenciál
globálneho otepľovania), zásadným cieľom je udržať čo najnižšiu mieru a čo
najvyššiu efektivitu ich používania.
Z tohto dôvodu spoločnosť TOSHIBA používa predovšetkým chladivo R32.
Jeho hodnota GWP 675 je výrazne nižšia ako v prípade podobného chladiva
R410A s hodnotou GWP 2.088. Chladivo R32 má vyššiu energetickú účinnosť a oveľa lepšiu schopnosť prenosu tepla ako chladivo R410A. Klimatizačný systém preto môže s rovnakým objemom náplne dosiahnuť približne
o 60 % vyšší výkon.
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TOSHIBA V HOTELI.
Klimatizačné riešenia HOTEL od spoločnosti TOSHIBA ponúkajú hosťom pohodlný a príjemný pobyt v celom hoteli za každých okolností,
a to pri priaznivých prevádzkových nákladoch pre prevádzkovateľa.
Dôležitou súčasťou udržateľného a ekologického manažmentu hotela
sú aj efektívne naplánované celkové riešenia.
Vzhľadom na veľký výber jednotiek
a vyhotovení je možné pre ľubovoľnú veľkosť hotela a pre každú požiadavku na konkrétnu izbu naplánovať a realizovať optimálne riešenie
klimatizácie, ktoré sa nenápadne
prispôsobí interiéru alebo sa doňho
začlení. Extrémne tiché klimatizačné
jednotky nenápadne zaisťujú pokoj,
oddych a pohodu hotelových hostí
a vždy poskytujú maximálne pohodlie. Spokojní hostia hotel navštívia
znova, keď budú potrebovať ubytovanie, a okrem toho zanechajú
kladné hodnotenie na príslušných
portáloch a stanú sa dôležitými multiplikátormi.
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Hotel KOWALD v meste Loipersdorf, PAMMER GesmbH Kälte-Klima-Technik

TOSHIBA V HOTELI

Hotelová izba

Reštaurácia

Kuchyňa

Pomocou miestneho komfortného
diaľkového ovládania si každý hosť
môže nastaviť klímu v hotelovej izbe
podľa svojich individuálnych želaní
a očakávaní. Funkcia set-back vymaže všetky špeciálne požiadavky
a obnoví optimalizované základné
nastavenia. Okenné kontakty a izbové čítačky kariet skracujú zbytočné
prevádzkové časy. Nástenné jednotky si vzhľadom na ich nenápadnosť a tichú prevádzku v interiéroch
takmer nemožno všimnúť. Kanálové
jednotky sú jednoducho neviditeľné.

V reštaurácii vyvolávajú nadšenie
nielen podávané jedlá a zdvorilá
obsluha, ale aj prostredie a vzduch
v miestnosti. To všetko prispieva
k celkovému pozitívnemu zážitku.
O zaistenie optimálnej kvality vzduchu sa starajú kazetové jednotky
TOSHIBA, ktoré nenápadne zapadnú do každého medzistropu.
Jednotlivo nastavovateľné smerové
lamely zaručujú optimálne rozvádzanie vzduchu s extrémne tichou prevádzkou.

Personál v kuchyni sa snaží čo najviac rozmaznávať vašich hostí rafinovanou ponukou jedál. Príjemná klíma
v kuchyni zvyšuje produktivitu práce
a radosť z nej. Pre kuchyne sú prvou
voľbou kanálové jednotky, pretože
majú vysoký výkon a flexibilné možnosti prívodu a odvodu vzduchu.

Priestory pre fitness
a wellness
Priestory pre fitness a wellness majú
vysoké nároky nielen na reguláciu
teploty, ale aj na vyrovnávanie vlhkosti vzduchu. Pre tieto priestory sú
vhodné najmä 3-rúrkové systémy.
Vďaka spätnému odvádzaniu tepla využívajú prebytočnú energiu na
účinnú prípravu teplej vody.

Konferenčné a
zasadacie miestnosti

Manažment
Okrem pohody a spokojnosti hostí
je pre manažment veľmi dôležitá aj
efektivita nákladov na riešenie klimatizácie hotela. Optimalizáciu spotreby energie je možné jednoducho
vykonávať prostredníctvom centrálneho riadiaceho systému s využitím
systému správy budov. Sledovanie
nákladov však uľahčujú aj špeciálne funkcie TOSHIBA, ako je Energy
Monitoring.

V týchto miestnostiach je potrebná
produktívna pracovná klíma. Klimatizačné jednotky regulujú prívod
čerstvého vzduchu a privádzajú
do miestnosti kyslík. Zároveň filtrujú spóry a alergény a zaisťujú čistý
ochladený vzduch. Voliteľný senzor
prítomnosti pomáha šetriť energiu,
keď sa v miestnosti nenachádzajú
žiadne osoby.

Hotel Gilbert vo Viedni, ICEBEAR Entfeuchtung & Klima GmbH
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