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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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PLAZMOVÝ FILTER – vysoko účinné 
elektrické čistenie vzduchu

Plazmový filter TOSHIBA je elektrický čistič vzduchu, 
ktorý pracuje v dvoch stupňoch. Zabezpečuje filtráciu 
najmenších častíc a dosahuje účinnosť, ktorú  bežné 
filtračné systémy nedokážu zabezpečiť, pretože jeho 
elektrostatické bunky sú schopné odstrániť zo vzduchu 
až do 99% všetkých škodlivín.

IONIZÁTOR SUPER

Úplne čerstvou novinkou v programe výrobkov TOSHIBA  
je ionizátor SUPER, ktorý spoločne s plazmovým filtrom 
pôsobí aktívne proti nečistotám.
Nepatrne malé SUPER-ióny s veľkosťou jednej nanoti-
síciny obklopia neželané častice nečistôt, čím ich zneš-
kodnia. SUPER-ióny majú okrem toho pozitívny vplyv na 
vlhkosť a pružnosť ľudskej pokožky.

Ionizátor SUPER je exkluzívne zabudovaný v mode-
loch jednotiek Super Daiseikai 8 a spolu s vysokoúčin-
ným plazmovým filtrom poskytuje perfektnú  a čistú klí-
mu prostredia.

Elektrostatické odlučovanie pozostáva pri čistení vzdu-
chu z troch krokov:

■■ V prvom kroku sa prachové častice elektricky nabijú.  
■■ Elektricky nabité častice priľnú na kolektor. 
■■ Pravidelným umývaním s mydlovým lúhom sa 
zachytené prachové častice z kolektora odstránia. 
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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. 


