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Podnebju prijazno in varčno ogrevanje.

Toplotna črpalka zrak-voda podjetja TOSHIBA, ki trajnostno ogreva s pomočjo
toplote iz zraka v okolju.

1

STROŠKOVNO UČINKOVITO

Toplotna črpalka zrak-voda uporablja brezplačno energijo iz zraka v okolju za prijetno ogrevanje in/
ali pripravo sanitarne tople vode z nizkimi obratovalnimi stroški.
Toplotna črpalka je poceni in učinkovit ogrevalni sistem tako z vidika stroškov nakupa kot – zaradi
nizke porabe energije – z vidika obratovanja.

2

OKOLJU PRIJAZNO

Uporaba zraka kot vira energije je ogljično nevtralna in brez emisij.
V kombinaciji z električno energijo iz 100-odstotno obnovljivih virov pa pomeni, da je okoljski odtis
enak nič. ESTIA ponuja visoko ogrevalno in hladilno moč z zelo majhnimi količinami hladiva R32, ki
ima nizek potencial globalnega segrevanja (GWP). Tiho delovanje varuje ljudi in okolje.

3

IZJEMNO UDOBJE

Obe notranji napravi, All-in-One ali Hydrobox, nista večji od zamrzovalnika ali omarice za zdravila,
zato se neopazno prilegata tudi v najmanjšo kuhinjo. Prostor za skladiščenje energentov ni potreben.
Krmiljenje naprave je priročno, saj poteka neposredno na napravi, prek daljinskega upravljalnika v
bivalnem prostoru ali prek aplikacije za pametne telefone.
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Za novogradnje in sanacije.

Toplotna črpalka je pametni vir toplote, ki potrebuje malo prostora za namestitev v novogradnji ali starogradnji ter zanesljivo ogreva in/ali pripravlja sanitarno
toplo vodo.

RAZNOLIKO

4

Popolnoma samodejne sisteme je mogoče kombinirati na več načinov: ESTIA se odlično ujema s
sodobnim talnim ogrevanjem in ventilatorskimi konvektorji, starimi radiatorji, obstoječimi ogrevalnimi sistemi, fotovoltaičnimi napravami in solarnimi ogrevalnimi sistemi.
Nova serija ESTIA R32 omogoča kombiniranje vseh štirih zunanjih naprav (4, 6, 8, 11 kW) z notranjo napravo Hydrobox ali All-in-One z vgrajenim 210-litrskim hranilnikom za sanitarno toplo vodo.

ZANESLJIVO
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Enote ESTIA odlikujeta zanesljivost in dolga življenjska doba. So varne in učinkovite pri temperaturah zunanjega zraka do -25°C.
Od začetka prodaje leta 2009 so, kolikor je znano, vse enote še vedno v uporabi.

MOŽNOST PRIDOBITVE SUBVENCIJ

6

Sistemi ESTIA izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje vgradnje, ker so njihovo tehnično učinkovitost potrdili neodvisni zunanji inštituti, ki so sistemom podelili certifikat EHPA in Keymark.

011-1W0341 → 0348
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ZUNAJ JE MRZLO. NOTRI
PA PRIJETNO TOPLO.
Za to skrbi toplotna črpalka zrak-voda.
Toplotna črpalka zrak-voda ESTIA
pridobiva energijo iz zraka in jo prenaša v ogrevalni sistem. To se izvaja
s pomočjo okolju prijaznega hladiva
in učinkovitega kompresorja. Toplota, pridobljena s tem postopkom, se
nato prek toplotnega izmenjevalnika
prenese v vodovod. Na ta način se
sanitarna voda in voda za ogrevanje
segrejeta na potrebno temperaturo.
Ta energetsko varčni sistem je učinkovit tudi pri temperaturah zunanjega zraka do -25°C.
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Toplotna črpalka zrak-voda v povprečju ogreva s pomočjo električne
energije in energije iz zraka v razmerju 1:4.

V primerjavi z običajnimi ogrevalnimi
sistemi gre za prostorsko varčen,
učinkovit in trajnostni sistem.

v zunanji napravi sesa zu• Ventilator
nanji zrak, ki je usmerjen skozi toplo-

KOMPRESOR

tni izmenjevalnik.

Inverterski dvojni rotacijski batni kompresor TOSHIBA
z območjem upravljanja 10 – 100 %

z nizkim vreliščem hladiva
• Pogojeno
(R32 = -51,7°C, R410A = -48,5°C)
do takrat tekoče hladivo v toplotnem
izmenjevalniku spremeni svoje agregatno stanje in se upari.

•

TOPLOTNA ČRPALKA
Vir toplote

Kompresor vsesa plin v notranjo napravo in ga stisne. Temperatura hladiva se z večanjem tlaka poveča.

Toplotni izmenjevalnik
(uparjanje)

Kompresor

Toplotni izmenjevalnik
(utekočinjanje)

Potrošnik

hladivo zdaj doseže toplo• Vroče
tni izmenjevalnik v notranji napravi
(Hydrobox | All-in-One) in prenese
svojo toplotno energijo na ogrevalni
krogotok za toplo vodo.
tem pride do ohladitve, hladivo se
• Priznova
utekočini in krogotok se ponovi.

Ekspanzijski
ventil
Expansionsventil
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RAZPON ZMOGLJIVOSTI SISTEMA ESTIA ZA ENODRUŽINSKE HIŠE

RAZPON ZMOGLJIVOSTI
SISTEMA ESTIA
ENODRUŽINSKE HIŠE
1

ŠE UGODNEJE S POMOČJO
SONCA IN ZRAKA

6

ZUNANJA NAPRAVA

7

HIDRO NOTRANJA NAPRAVA

8

VMESNI HRANILNIK

9

Možnost Smart-Grid omogoča nezahtevno priključitev fotovoltaične naprave. To pa omogoča še
ugodnejše ogrevanje in hlajenje.

2

V zunanji napravi poteka pridobivanje energije iz
zunanjega zraka s pomočjo toplotnega izmenjevalnika, kompresorja in hladiva. Ta energija se nato
prenese v notranjo napravo.

3

Če namestite sistem ESTIA v različici z 2 območjema, služi vmesni hranilnik kot hidravlična kretnica
za radiatorje in talno ogrevanje.

5

VEDNO TOPLA VODA

ESTIA poskrbi, da imate na voljo dovolj sanitarne
tople vode pri temperaturah zunanjega zraka od
+43°C do -25°C.

Hidro notranja naprava prenaša toplotno energijo iz
hladiva v hišni vodovod.

4

TALNO OGREVANJE

V kombinaciji s talnim ogrevanjem sistem ESTIA zagotavlja grelno vodo z nižjo temperaturo predtoka.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Upravljalnik na hidro notranji napravi omogoča
upravljanje vseh funkcij. Izbirno je na voljo zunanji
daljinski upravljalnik prostora. Omogočena je tudi
povezava z obstoječimi sistemi za upravljanje stavb.

APLIKACIJA

Sistem ESTIA je mogoče priročno upravljati tudi
prek aplikacije TOSHIBA Home AC. Funkcija spremljanja porabe energije ponuja celovit pregled nad
porabo energije in stroški.

OBSTOJEČE OGREVANJE

Bivalentni sistem se združi z obstoječim ogrevanjem in uporablja obstoječa grelna telesa.

Aplikacija deluje v sistemih Android in iOS.
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RAZPON ZMOGLJIVOSTI SISTEMA ESTIA ZA STANOVANJA

RAZPON ZMOGLJIVOSTI
SISTEMA ESTIA
STANOVANJA
1

ZUNANJA NAPRAVA

5

ALL-IN-ONE

6

OBSTOJEČE OGREVANJE

7

V zunanji napravi poteka pridobivanje energije iz
zunanjega zraka s pomočjo toplotnega izmenjevalnika, kompresorja in hladiva. Ta energija se nato
prenese v notranjo napravo.

2

Notranja naprava All-in-One prenaša toplotno energijo iz hladiva v hišni vodovod. Za namestitev hranilnika za vodo s prostornino 210 litrov je potrebno
malo prostora.

3

Bivalentni sistem se združi z obstoječim ogrevanjem in uporablja obstoječa grelna telesa.

4

TALNO OGREVANJE

VEDNO TOPLA VODA

ESTIA s pomočjo 210-litrskega hranilnika poskrbi,
da imate na voljo dovolj sanitarne tople vode pri
temperaturah zunanjega zraka od +43°C do -25°C.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Upravljalnik na napravi All-in-One omogoča
upravljanje vseh funkcij. Izbirno je na voljo zunanji
daljinski upravljalnik prostora. Omogočena je tudi
povezava z obstoječimi programi za upravljanje
stavb.

APLIKACIJA

Sistem ESTIA je mogoče priročno upravljati tudi
prek aplikacije TOSHIBA Home AC. Funkcija spremljanja porabe energije ponuja celovit pregled nad
porabo energije in stroški.

V kombinaciji s talnim ogrevanjem sistem ESTIA
zagotavlja grelno vodo z nižjo temperaturo predtoka.

Aplikacija deluje v sistemih Android in iOS.

10

2

1

3

6

5

2
1
4

11

NALOŽBA V PRIHODNOST
Toplotna črpalka zrak-voda združuje prednosti nizkih stroškov nakupa z nizkimi stroški
obratovanja ter učinkovito uporablja obnovljivo energijo. Toplotna črpalka je vsestransko
uporabna za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode v novogradnjah ali saniranih
zgradbah z grelnimi telesi, talnim in stenskim ogrevanjem ter za podporno ogrevanje bazena. Poleti omogoča prilagajanje temperature v prostoru. Ventilatorski konvektorji omogočajo aktivno hlajenje.

STAROGRADNJA
Toplotna črpalka zrak-voda ESTIA je idealna za sanacijo starogradenj. V primeru obstoječega ogrevanja sanitarne
vode, zamenjava ogrevalnega sistema načeloma ne predstavlja težav. Vgradnja se običajno izvede že v enem dnevu,
nadaljujete pa lahko tudi z uporabo obstoječih grelnih teles.

NOVOGRADNJA
Pri načrtovanju nove hiše odpade potreba po načrtovanju prostora za skladiščenje goriva in vse potrebne napeljave
sistema ogrevanja sanitarne vode se lahko vključijo v načrt hiše.

OKOLJE
Ogrevanje z zrakom je ogljično nevtralno, okolju prijazno in trajnostno. Odsotnost zgorevanja pomeni, da pri ogrevanju
ne nastajajo saje in prah. Uporaba hladiva R32 pomeni boljšo učinkovitost toplotne črpalke, saj je pri isti količini polnjenja zmogljivejša do 60 %. To pomeni trikratno zmanjšanje potenciala globalnega segrevanja (GWP). Ker gre za zaprti
tokokrog, hladivo ne more uhajati in ga zato ni treba ponovno polniti.
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Enodružinska hiša Bad Vöslau, Technology Systems

RAVEN ZVOČNEGA TLAKA dB(A)*
Prag bolečine
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TAKO GLASNO
JE LAHKO TIHO
Toplotna črpalka ESTIA lahko na prostem deluje tiho, kar dokazuje raven
zvočnega tlaka. Ustreza glasnosti, ki jo zaznavamo.
Le nekaj metrov od zunanje naprave ESTIA je njena glasnost le še približno
30 dB(A). To je glasnost šepetanja ali raven hrupa v knjižnici – v praksi to razveseli sosede, nadzorne organe in okolje.
Usposobljeni strokovni partner vam bo z veseljem svetoval in skupaj z vami
poiskal optimalno mesto za namestitev vašega novega sistema ESTIA.

60
50
40
30
20
10
Prag slišnosti
0
* Podatki so orientacijske vrednosti
** ESTIA izmerjena na razdalji 1 m
** ESTIA izmerjena na razdalji 5 m
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SISTEMI ESTIA

ESTIA Split R32
Hydrobox

Posebej za sanacije – preprosta zamenjava
Primerna za starejše sisteme, kot so obstoječa grelna telesa



230 V / 1-fazno
Energetska učinkovitost A+++
Območje delovanja: -25°C do +43°C
Temperatura predtoka pri ogrevanju do +65°C
Električni grelnik 3 / 6 / 9 kW

Električno napajanje

Ogrevalna
moč (kW)

Hladilna moč
(kW)

COP (W/W)

HWT-401HW-E

220-230/1/50

4,00

4,00

5,20

45

40

HWT-601HW-E

220-230/1/50

6,00

5,00

4,80

46

42

630 x 800 x 320

HWT-801HW-E

220-230/1/50

8,00

6,00

5,19

51

46

1050 x 1010 x 371

HWT-1101HW-E

220-230/1/50

11,00

8,00

4,60

51

49

1050 x 1010 x 371

Zunanja naprava

Zvočni tlak pri dnevnem /
nočnem delovanju (dB(A))*

Dimenzije (mm)
630 x 800 x 320

Notranja naprava
glede na obseg zmogljivosti zunanje naprave

HYDROBOX

27/–

725 x 450 x 235
* izmerjeno 1 m od naprave

MOŽNOSTI KRMILJENJA

Modbus

SG
Ready

0 –10 V

011-1W0341 → 0348
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SISTEMI ESTIA

ESTIA Split R32

All-in-One s hranilnikom za toplo vodo
Posebej za novogradnje – kompaktna namestitev
Primerna za sodobne sisteme, kot so talno ali ploskovno
ogrevanje



230 V / 1-fazno
Energetska učinkovitost A+++
Območje delovanja: -25°C do +43°C
Temperatura predtoka pri ogrevanju do +65°C
Električni grelnik 3 / 6 / 9 kW
Vgrajen hranilnik za sanitarno toplo vodo (210 litrov)

Električno napajanje

Ogrevalna
moč (kW)

Hladilna moč
(kW)

COP (W/W)

HWT-401HW-E

220-230/1/50

4,00

4,00

5,20

45

40

HWT-601HW-E

220-230/1/50

6,00

5,00

4,80

46

42

630 x 800 x 320

HWT-801HW-E

220-230/1/50

8,00

6,00

5,19

51

46

1050 x 1010 x 371

HWT-1101HW-E

220-230/1/50

11,00

8,00

4,60

51

49

1050 x 1010 x 371

Zunanja naprava

Zvočni tlak pri dnevnem /
nočnem delovanju (dB(A))*

Dimenzije (mm)
630 x 800 x 320

Notranja naprava
glede na obseg zmogljivosti zunanje naprave 210-litrski rezervoar

ALL-IN-ONE

27/–

1700 x 600 x 670
* izmerjeno 1 m od naprave

MOŽNOSTI KRMILJENJA

Modbus

SG
Ready

0 –10 V

Naše toplotne črpalke ESTIA imajo certifikat EHPA in Keymark.
Za več informacij obiščite spletni mesti www.ehpa.org in
www.heatpumpkeymark.com.

011-1W0341 → 0348
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SISTEMI ESTIA

ESTIA Split R410A
Hydrobox

Primerno za prostore, kjer je potrebna velika zmogljivost
Nazivna ogrevalna moč do 16 kW



230 V / 1-fazno | 400 V / 3-fazno
Energetska učinkovitost ogrevanja: A++
Energetska učinkovitost hlajenja: A++
Območje delovanja: -25 do +43°C
Temperatura predtoka pri ogrevanju: do +65°C
Pomožni grelnik: 3 / 6 / 9 kW

JAZ
Električno
napajanje

Zunanja naprava

Ogrevalna
moč (kW)

Hladilna
moč (kW)

COP (W/W)

Zvočni tlak pri dnevnem /
nočnem delovanju (dB(A))*

SPF

Dimenzije (mm)

HWS-455H-E*

220-230/1/50

4,50

4,50

4,90

48

47

4,27

630 x 800 x 300

HWS-1405H-E

220-230/1/50

14,00

11,00

4,50

52

46

4,03

1340 x 900 x 320

HWS-1105H8-E

380-415/3+N/50

11,20

10,00

4,80

51

46

4,42

1340 x 900 x 320

HWS-1405H8-E

380-415/3+N/50

14,00

11,00

4,44

52

46

4,23

1340 x 900 x 320

HWS-1605H8-E

380-415/3+N/50

16,00

13,00

4,30

53

46

4,10

1340 x 900 x 320

HWS-P805H8R-E

380-415/3+N/50

8,00

6,00

4,68

52

46

0,00

1340 x 900 x 320

HWS-P1105H8R-E

380-415/3+N/50

11,20

10,00

4,80

52

46

0,00

1340 x 900 x 320

HWS-P1405H8R-E

380-415/3+N/50

14,00

11,00

4,44

53

46

0,00

1340 x 900 x 320

Notranja naprava
HYDROBOX
* Do razprodaje zalog.

glede na obseg zmogljivosti zunanje naprave

27/–

–

925 × 525 × 355
* izmerjeno 1 m od naprave

MOŽNOSTI KRMILJENJA
Modbus
011-1W0341 → 0348
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SISTEMI ESTIA

ESTIA DHW MONO

Toplotna črpalka za sanitarno vodo
Z vgrajenim hranilnikom za toplo vodo
Notranja postavitev



230 V / 1-fazno
Energetska učinkovitost ogrevanja: A+
Območje delovanja: od -7 do +40°C
Temperatura predtoka pri ogrevanju: +50 do +65°C
Pomožni grelnik: 1,5 kW

Prostornina (l)

Čas ogrevanja**
(h:mm)

Čas ogrevanja**
(h:mm)

COP (W/W)

Zvočni tlak
(dB(A))*

Dimenzije (mm)

HWS-G1901CNMR-E

190

06:27

05:15

3,57

32,0

1600 x 620

HWS-G2601CNMR-E

260

09:12

07:09

3,69

32,0

1960 x 620

HWS-G1901CNRR-E

190

06:27

05:15

3,57

32,0

1600 x 620

HWS-G2601CNRR-E

260

09:12

07:09

3,69

32,0

1960 x 620

HWS-G1901CNXR-E

190

06:27

05:15

3,57

32,0

1600 x 620

HWS-G2601CNXR-E

260

09:12

07:09

3,69

32,0

1960 x 620

HWS-G1901ENXR-E

190

06:27

05:15

3,57

32,0

1600 x 620

HWS-G2601ENXR-E

260

09:12

07:09

3,69

32,0

1960 x 620

* izmerjeno 1 m od naprave
** Navedene vrednosti so zgolj primerjalne vrednosti, ki za dejansko obratovanje niso pomembne.
Čas ogrevanja je naveden od izhodiščne temperature vode +10°C do ciljne temperature +54°C.
Pogoje meritev in podrobne podatkovne liste, vključno z ravnijo zvočne moči,
za vse sisteme ESTIA najdete na našem spletnem mestu: www.toshiba-aircondition.com
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KRMILJENJA

UDOBNO – VARNO –
TRAJNOSTNO
Priročne možnosti upravljanja
KRMILJENJE PREK
APLIKACIJE

VGRAJENA
KRMILNA ENOTA

ZUNANJE KABELSKO
DALJINSKO UPRAVLJANJE

Z aplikacijo TOSHIBA
Home AC Control prevzamete nadzor nad
udobjem bivanja v svojem domu. Temperatura vode in zunanjega zraka, posebne
funkcije, kot so zelo tiho delovanje,
zaščita pred zmrzaljo in povečanje
pretoka vroče vode – vse to prek
pametne prenosne naprave. Poleg
tega spremljanje porabe energije
omogoča pregled na celotno porabo
energije.

Pregledne
ikone
vgrajene
krmilne
enote ponujajo popolno udobje pri
upravljanju celotnega sistema: temperatura vode za
2 območji in sanitarno toplo vodo,
znižanje temperature ponoči, programi časovnika, funkcija zelo tihega delovanja in še mnogo več. Vsi
prikazi in nastavitve so le dotik stran.

Za upravljanje toplotne črpalke iz
dnevne sobe je na
voljo zunanji dodatni daljinski upravljalnik. Gre za natančno kopijo
vgrajene krmilne enote, ki omogoča
priročno enoročno prilagajanje nastavitev med sedenjem.

Zajamčeno udobje
Zakonsko določena garancija je 24 mesecev. TOSHIBA daje 5-letno garancijo na kompresor, ki
predstavlja srce stabilnega in zanesljivega sistema ESTIA. Podaljšana 60-mesečna garancija je
izbirno na voljo za vse druge komponente.

5-LETNA GARANCIJA NA KOMPRESOR
Privzeta garancija na kompresor ESTIA je pet let.

RAZŠIRJENA GARANCIJA
Dodatno je na voljo 4- ali 5-letna razširjena garancija na vse druge komponente.

Spodbujanje trajnosti
Vlade v večini držav spodbujajo prehod na trajnostni ogrevalni sistem, kot je toplotna črpalka zrak-voda.
Ogrevanje z zrakom preprečuje podnebne spremembe in je okolju prijazno.
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PRIBOR ESTIA

ESTIA SPLIT R32
DODATNI MATERIAL

OPIS

HWS-AMSU51-E

Zunanji prostorski daljinski upravljalnik (povezan s kablom)

HWS-IFAIP01U-E

0–10 V vmesnik, za zunanje krmiljenje prek 0–10 V signalov

HWS-IWF0010UP-E

ESTIA R32 WiFi Adapter

95612037

Temperaturni senzor hranilnika za toplo vodo na mestu uporabe

BMS-IFKX0AWR-E

Vmesnik KNX®, povezava s sistemi za upravljanje zgradb, možnost kombiniranja nadzora skupine z do 8 napravami

BMS-IFMB0UEW-E

Vmesnik Modbus, povezava s sistemi za upravljanje zgradb, možnost kombiniranja nadzora skupine z do 8 napravami

ESTIA SPLIT R410A
DODATNI MATERIAL

OPIS

HWS-AMS54E

Zunanji prostorski daljinski upravljalnik (povezan s kablom)

TCB-PCIN3E

Izhodni signal za vklop zunanje ogrevalne naprave in izhod za javljanje napake ali izhod za signal delovanja kompresorja in delovanja odtajevanja

TCB-PCMO3E

Vhod za zunanji prostorski termostat ali vhod za izklop v sili ali zunanji vklop/izklop

95612037

Temperaturni senzor hranilnika za toplo vodo na mestu uporabe

VK320M0AIRCO01

Nadomestno pretočno stikalo, za velikost 8, 11, 14

VK320M0AIRCO02

Nadomestno pretočno stikalo, za velikost 4

BMS-IFKX0AWR-E

Vmesnik KNX®, povezava s sistemi za upravljanje zgradb, možnost kombiniranja nadzora skupine z do 8 napravami

BMS-IFMB0UEW-E

Vmesnik Modbus, povezava s sistemi za upravljanje zgradb, možnost kombiniranja nadzora skupine z do 8 napravami

20

FUNKCIJE

Možnosti krmiljenja za naprave ESTIA
Glede na model so na voljo različne možnosti krmiljenja
za naprave ESTIA.

Modbus

Modbus:
Povezava s sistemom za upravljanje stavb.
KNX:
Vmesnik za Smart Home.

0 –10 V

0 – 10 V:
Vmesnik za zunanje krmiljenje.

Wi-Fi:
Krmiljenje naprave prek pametnega telefona.

SG
Ready

SG Ready:
Povezava fotovoltaičnih naprav.
Kabelsko daljinsko upravljanje:
Krmiljenje prek izbirnega kabelskega
daljinskega upravljalnika.

Preverite, kako ugodno ESTIA ogreva
vaš prostor:
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KOMPETENTNOST NA
VSEH PODROČJIH
Vsi sistemi ESTIA so plod
znanja in izkušenj
podjetja TOSHIBA

HOME vključuje vse klimatizacijske rešitve za vaš dom.

TOSHIBA je zavezana k izboljšanju kakovosti življenja
ljudi po vsem svetu in razvoju, ki je v skladu s planetom.
To načelo in njegove vrednote sporoča po vsem svetu z
enakim sloganom:

Sistemi klimatizacije HOME podjetja TOSHIBA skrbijo
za to, da so vsi prostori v vašem domu vedno prijetno
temperirani in da vas obdaja čist zrak.

»Committed to People, Committed to the Future.«
Vsi sistemi ESTIA so skupek znanja, inovativnih raziskav
in najsodobnejše tehnologije enega vodilnih svetovnih
koncernov s ciljem, da bi vsak dom spremenili v udobno,
učinkovito in trajnostno oazo dobrega počutja.
Z napravami TOSHIBA lahko ustvarite klimo v prostoru, ki
skrbi za dobro počutje in zdravo okolje.
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Ne glede na to, ali gre za rešitev za enega ali več
prostorov – vsi Izdelki HOME zagotavljajo udobje in
učinkovitost na najvišji ravni. Seveda se vsi tipi ponašajo
z zanesljivo tehnologijo. Zelo tiho delovanje in napredni
filtrirni sistemi zagotavljajo izjemno udobje.
Sistemi klimatizacije TOSHIBA so vedno dobra in varna
odločitev.

BUSINESS ponuja klimatizacijske rešitve za poslovne
in industrijske objekte

USX – nove posebne
naprave samih presežnikov

Enoprostorska rešitev je primerna za manjše poslovne
objekte, na primer pisarne, prodajalne ali tehnične
prostore, pri katerih je ključnega pomena zanesljivost in
kjer je možno neprekinjeno delovanje.

TOSHIBA na evropski trg prvič prinaša globalno zelo
uspešne hladilne agregate in toplotne črpalke Universal
Smart X. S svojo izjemno zmogljivostjo in prilagodljivostjo
so primerne za uporabo v velikih računalniških centrih,
industrijski proizvodnji, laboratorijih, športnih dvoranah,
bolnišnicah, hotelih in za druge posebne tehnične
uporabe.

Večprostorske rešitve zajemajo klimatske sisteme za
kompleksne namestitve v velikih gradnjah, na primer
poslovnih stavbah, nakupovalnih središčih ali hotelih.
TOSHIBA nudi raznolike module in krmilne komponente
z zanesljivo tehnologijo za optimalno realizacijo
kompleksnih postavitev.

Odlikuje jih osem pametnih funkcij, ki kažejo, kako
pametna zasnova sistema ustvari občutne prihranke
prostora in energije ter zagotavlja izjemno zanesljivost.
TOSHIBA naprave Universal Smart X dobavlja v izbranih,
standardiziranih predhodno pripravljenih konfiguracijah,
seveda pa ponuja tudi običajni koncept naprav po
naročilu z zmernimi časi dobave.
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Svetujemo vam osebno
VAŠ CERTIFICIRANI PARTNER TOSHIBA
Specializirani partner TOSHIBA:

TOSHIBA je ponosna na svojo
mrežo usposobljenih strokovnjakov,
specializiranih za tehnologijo hlajenja in
klimatizacije. S sistemom klimatizacije
TOSHIBA ne dobite le izdelka visoke
kakovosti, ampak strokovno svetovanje,
načrtovanje, namestitev in servis. Izberite
odlično klimo strokovnjaka!
Od malega do velikega
S sistemi za dom, industrijo in obrt
TOSHIBA zagotavlja celoten razpon
ponudbe. Za podrobnejše informacije
se obrnite na strokovnega partnerja
TOSHIBA ali obiščite našo spletno stran.

Če želite še več informacij: obiščite našo spletno stran!
Za več informacij o izdelkih TOSHIBA in prodajnih partnerjih si oglejte
našo spletno stran: www.toshiba-aircondition.com.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. SI / Katalog izdelkov ESTIA / 03.2022. Odgovornost za vsebino:
AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija, tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com
Fotografije: Adobe Stock, Getty Images, Toshiba Carrier Corporation, AIR-COND.

