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technické údaje tepelné čerpadlo

vnútorná jednotka 

vonkajšia jednotka

RAS-B10UFV-E

RAS-10N3AV2-E

RAS-B13UFV-E

RAS-13N3AV2-E

RAS-B18UFV-E

RAS-18N3AV2-E

Chladiaci výkon kW ❄ 2,50 3,50 5,00

Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.) kW ❄ 1,10 - 3,10 1,10 - 4,10 1,00 - 5,70

Elektrický príkon kW ❄ 0,23 - 0,82 0,23 - 1,35 0,20 - 1,95

Stupeň účinnosti  EER ❄ 4,20 3,61 3,01

Stupeň účinnosti  SEER ❄ 6,60 6,20 5,70

Pdesignc kW ❄ 2,00 3,50 5,00

Trieda energetickej účinnosti ❄ A++ A++ A+

Einsatzgrenze (vonk. teplota) °C ❄ -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Vykurovací výkon kW 3,20 4,20 5,80

Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.) kW 1,00 - 4,80 1,00 - 5,40 1,10 - 6,30

Elektrický príkon kW 0,18 - 1,40 0,18 - 1,70 0,20 - 2,20

Stupeň účinnosti  COP 4,27 3,73 3,21

Stupeň účinnosti  SCOP 4,00 3,90 3,80

Pdesignh kW 2,80 3,10 4,00

Trieda energetickej účinnosti A+ A A 

Einsatzgrenze (vonk. teplota) °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

vnútorná jednotka RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Vzduchový výkon * m3/h ❄ 468 510 600

Hladina akustického tlaku ** dB(A) ❄ 39/23 40/24 46/31

Akustický výkon * dB(A) ❄ 54 55 60

Vzduchový výkon * m3/h 510 552 642

Hladina akustického tlaku ** dB(A) 39/23 40/24 46/31

Akustický výkon * dB(A) 54 55 60

Rozmery (V × Š × H) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 

Hmotnosť kg 16 16 16

vonkajšia jednotka RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-18N3AV2-E

Vzduchový výkon m3/h ❄ 1800 2250 2178

Hladina akustického tlaku * dB(A) ❄ 46 48 49

Akustický výkon * dB(A) ❄ 59 61 64

Vzduchový výkon m3/h 1800 2250 1914

Hladina akustického tlaku * dB(A) 47 50 50

Akustický výkon * dB(A) 60 63 64

výkon plynového satia inch/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12,7

výkon tekutiny inch/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Kompresor s rotačným piestom Kompresor s rotačným piestom Kompresor s dvojitým rotačným piestom

min. dĺžka rozvodov m 2 2 2

max. dĺžka rozvodov m 20 20 20

max. prevýšenie m 10 10 10

El. napájanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Elektrické poistky A 10 10 16

Rozmery (V × Š × H) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Hmotnosť kg 33 33 39

* údaj pre max. rýchlosť ventilátora      ** údaj pre min. a max. rýchlosť ventilátora 
Hodnoty koeficientu SCOP a energetickej triedy pre vykurovanie sa rovnajú hodnotám „stredného klimatického pásma“ podľa Smernice EÚ Ecodesign 2009/125/EC. Závisia od navolených návrhových parametrov pre 
daný produkt výrobcu (Pdesign aTbivalent). Všetky hodnoty a parametre nájdete na našej domovskej stránke www.toshiba-aircondition.com .

Smer prúdenia vzduchu sa dá nastaviť do 
mnohých rôznych polôh, čím dokážeme 
vyhovieť individuálnym požiadavkám uží-
vateľov. 

■❄■ Chladenie 

 Vykurovanie
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Účinné chladenie a vykurovanie pre 
najbližší priestor

■■ vysoká účinnosť s hodnotami koeficientu COP 
vyššími ako 4

■■ hybrid-invertorová technológia na jednosmerný prúd 
s inteligentnou reguláciou v móde PWM alebo PAM 

■■ kompresory s (dvojitým) rotačným piestom pre 
maximálny stupeň účinnosti (veľkosť 18)

■■ mimoriadne vysoká účinnosť pri čiastočnej záťaži, pri 
ktorej jednotka prevažne pracuje

■■ spĺňa požiadavky smernice Ecodesign
■■ vyhotovenie pre riešenia SINGLE aj MULTI

Bez negatívneho vplyvu na životné 
prostredie 

■■ Invertorová regulácia minimalizuje spotrebu 
elektrického prúdu, pretože jednotka prispôsobuje 
svoj výkon aktuálnej záťaži. 

■■ eko-prevádzka 
■■ bez jemného prachu 
■■ bez CO

2

■■ ekologické chladivo R410A
■■ vzduch ako zdroj energie pri režime vykurovania 

Parapetná 

klimatizačná jednotka

Čistý vzduch miestnosti

■■ umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník
■■ systém filtrácie IAQ 
■■ funkcia samočistenia, ktorá po ukončení prevádzky úplne vysuší 
tepelný výmenník

Komfortná obsluha

■■ infračervené diaľkové ovládanie 
■■ funkcia časovača 
■■ mód pre automatický výber prevádzky chladenia, vykurovania alebo 
ventilátora 

■■ “Floor Mode” pre aktiváciu efektu podlahového vykurovania, pričom 
je slabý prúd teplého vzduchu vyfukovaný zo spodnej strany 
jednotky a minimalizuje akýkoľvek pocit prievanu    

■■ tichý režim – “Quiet Mode” pre zníženie hlučnosti 
■■ „Comfort-Sleep“ – pre tichý spánok
■■ automatický reštart po výpadku elektrického prúdu
■■ funkcia “Preset” pre ukladanie a vyvolávanie predprogramovaných 
nastavení

■■ funkcia “One Touch”pre plne automatickú prevádzku, ktorá je 
predprogramovaná špeciálne podľa požiadavok užívateľov   

■■ prepínateľný komunikačný kábel infračerveného diaľkového 
ovládania (A, B)
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AKTÍVNA ÚPRAVA VZDUCHU
pre čistý a zdravý vzduch 

Klimatizácia miestností predstavuje predovšetkým pre 
bytový sektor viac než len kontrolu nad teplotou a vlh-
kosťou miestností. Skutočne kvalitný výrobok poskytu-
je tiež čistý vzduch, aby ste mohli každodenne „dýchať 
komfort“.

 Rôzne účinné filtračné systémy klimatizačných jedno-
tiek TOSHIBA čistia vzduch od hrubých nečistôt a od 
prachu. Klímu miestnosti spríjemňuje výraznou mierou 
aj ich dezodoračný účinok.

 

PRACHOVÝ FILTER

Sériovo sú všetky klimatizačné jednotky TOSHIBA vyba-
vené veľkými, umývateľnými plastovými filtrami, ktoré 
pokrývajú celý tepelný výmenník. Vzduch sa hneď pri 
vstupe do jednotky čistí od hrubých nečistôt a pracho-
vých častíc. Pre dobré udržanie tejto funkcie je potreb-
né filtre pravidelne umývať mydlovou vodou.

IAQ-FILTER

Cieľom použitia inteligentných vzduchových filtrov IAQ 
je účinné prečisťovanie vzduchu a to pomocou látok 
nachádzajúcich sa v prírode. Týmto spôsobom sa zo 
vzduchu vyfiltrujú nečistoty a vzduch v miestnosti bude 
čistý a zdravý. Popri tom dezodoračné vlastnosti filtrov 
osviežujú vzduch a bránia tvorbe plesní.

 

■■ deodorizujúci
■■ Účinne proti prachu a nečistotám
■■ účinný proti plesniam

FILTER S AKTÍVNYM  

KARBÓN-KATECHÍNOM

Pre jednotky z radu AvAnt je možné sériovo dodatočne 
dodať prachový filter s filtračnými pásmi s vrstvou aktív-
neho karbón-katechínu.
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INVERTOROVÁ TECHNOLÓGIA
znamená maximálne  

lexibilný výkon

Elektronika, motor a kompresor sú tri najdôležitejšie 

komponenty, ktoré sa podieľajú na tom, ako dobre pra-

cuje invetorovo regulovaná klimatizačná jednotka. Na 

základe rozsiahlych poznatkov týkajúcich sa špecific-

kých vlastností týchto komponentov sa TOSHIBE pri 

súčasnom zlepšovaní výkonu podarilo naďalej aj znižo-

vať spotrebu elektrickej energie.

1  Motor – srdce kompresoru
 Pre kvalitne skonštruovaný motor sa aplikujú najnovšie 

strojárske a elektrické technológie. Plynulú reguláciu 

výkonu v rozsahu od 20% do 100% umožňuje inverto-

rová technológia a zmena prúdu na jednosmerný. 

2  Kompresor s dvojitým rotačným piestom
 Dva protibežne umiestnené rotačné piesty zabezpečenú 

vysokú mechanickú stabilitu a minimálne vibrácie jed-

notky. Týmto sa dosahujú podstatne vyššie stupne účin-

nosti a dlhšia životnosť.

3  Odlučovač kvapaliny 
 Odlučovač umiestnený pred kompresorom slúži na to, 

aby zabránil nasávaniu chladiva v kvapalnom stave. 

4  Uloženie kľukového hriadeľa
 Vďaka špeciálnej konštrukcii uloženia hriadeľa a zdvih-

nutia nad magnety počas prevádzky sú straty z trenia 

značne minimalizované.

Kompresor s dvojitým rotačným piestom

Výhody invertorovej technológie sa ďalej optimalizu-

jú v spojení s kompresormi s dvojitým rotačným piestom 

TOSHIBA. Pri výkone v rozsahu 20% – 100 % umožňujú 

výbornú reguláciu počtu otáčok, čo dokáže len TOSHIBA!

Nízka spotreba elektrickej 

energie a napriek tomu 

mimoriadne výborný výkon.

Invertorová technológia TOSHIBA poskytuje plynulú 

reguláciu počtu otáčok kompresora a to bez zbytoč-

ných strát, pričom je počet otáčok neustále prispôsobo-

vaný úrovni aktuálnej záťaže. Týmto spôsobom sa odo-

vzdáva len skutočne potrebný chladiaci alebo vykuro-

vací výkon, presnejšie sa udržuje hodnota požadovanej 

teploty a prevádzka je energeticky úsporná. 

INVERTOROVÁ TECHNOLÓGIA

KOMPRESORY S DVOJITÝM ROTAČNÝM PIESTOM
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Hybrid-invertor:  
optimálne skombinovaná 
inteligentná regulácia

Keď je rozdiel medzi požadovanou a jestvujúcou teplo-

tou značný, vtedy invertor zapne mód PAM, podá vyso-

ký výkon a týmto spôsobom dosiahne rýchlo požado-

vaný komfort. Pri menšom rozdiele spomínaných teplôt 

prepne invertor na mód PWM. V tomto režime je potreb-

ný elektrický príkon minimálny a účinnosť maximálna. 

Pri mnohých invertorových klimatizačných jednotkách 

sa využíva aspoň jedna z týchto regulácií. No len hybri-

d-invertor na jednosmerný prúd TOSHIBA integruje obi-

dve technológie paralelne a vďaka tomu dosahuje opti-

málne výsledky. 

počiatočná teplota

počiatočná teplota

rýchle 
ochladenie

rýchle
vykúrenie

požadovaná teplota

požadovaná teplota

V závislosti od veľkosti práve požadovaného 

výkonu pracuje invertor buď v móde PAM 

(modulácia amplitúdy pulzov) alebo v móde 

PWM (modulácia pulznej šírky). 
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Odkedy vstúpila do platnosti smernica ECODESIGN, 

udáva sa účinnosť klimatizačných jednotiek s výko-

nom do 12 kW pomocou koeficientov SEER a SCOP. 

V súvislosti s týmito koeficientami je nadefinovaných 

viacero meracích bodov a do úvahy sa berie tiež čias-

točná záťaž, čo je približne 90 % z celkovej prevádz-

ky. Takto sa účinnosť vyhodnocuje nanovo a výrazne 

reálnejšie.

Všetky klimatizačné jednotky TOSHIBA spĺňajú 
požiadavky smernice ECODESIGN.
Sezónne stupne účinnosti sú uvedené na príslušných 

stránkach s informáciou o danom výrobku a kompletnú 

dokumentáciu o produktoch značky TOSHIBA nájdete 

na internetovej stránke 

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu alebo tiež 

na www.toshiba-aircondition.com .

TOSHIBA spĺňa všetky 
kritériá stanovené 
Kjótskym protokolom

Na novom štítku „Energetickej hos-
podárnosti“  sa uvádza trieda ener-
getickej účinnosti, akustický výkon a 
sezónne koeficienty účinnosti SEER 
a SCOP. Nakoľko výrobca môže ako 
najnižšiu vonkajšiu teplotu, pri kto-
rej tepelné čerpadlo poskytne ešte 
plný vykurovací výkon, zvoliť ľubovoľ-
nú hodnotu v rozpätí – 10°C až +2°C, 
potom ako výsledok pre 100% vyku-
rovací výkon dostávame rozlišné hod-
noty. Preto sú hodnoty SCOP len 
podmienečne porovnateľné. 


