
PWM

MODE

PAM

MODE A+ +

RAS-B10N3KV2-E(1) / RAS-B13N3KV2-E(1) / RAS-B16N3KV2-E(1) 

RAS-18N3KV2-E(1) / RAS-B22N3KV2-E(1)
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Suzumi Plus  

nástenná 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 s možnosťou pevnej 
montáže na stenu prostredníctvom  ovládacieho 
káblového rozvodu k vnútornej jednotke

■■ funkcia časovača 
■■ týždenný časovač so štyrmi programovateľnými 
nastaveniami na deň resp. 7 programov na týždeň 
(zapnúť/vypnúť, teplota, modus zariadenia ako aj rýchlosť 
ventilátora) voliteľný pre single modely alebo sériu E1 v 
prevedení s voliteľným diaľkovým ovládaním RV-RXS30-E)

■■ ochranná funkcia proti mrazu, ktorá zaručí konštantnú 
teplotu 8 °C (séria E v prevedení s voliteľným diaľkovým 
ovládaním RB-RXS30-E)

■■ 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)

Špičkové technológie pre 
Váš komfort

■■ veľmi 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 

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

■■ vyhotovenie pre verzie SINGLE aj MULTI
■■ čelný panel opčne aj v striebornej farbe  
(dizajn séria „E“)

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 

štandardné diaľkové 

ovládanie
voliteľné diaľkové ovládanie 

vrátane týždenného časovača 

a 8 °C ochrannou funkciou 

proti mrazu 

Frostschutzfunktion (séria E1)

RB-RXS30-E

séria E1

séria E

séria „E1“ nový dizajn s kompaktnou, nízk-
ou hĺbkou zariadenia
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technické údaje tepelné čerpadlo

vnútorná jednotka 

vonkajšia jednotka

RAS-B10N3KV2-E(1)

RAS-10N3AV2-E(1)

RAS-B13N3KV2-E(1)

RAS-13N3AV2-E(1)

RAS-B16N3KV2-E(1)

RAS-16N3AV2-E

RAS-18N3KV2-E(1)

RAS-18N3AV2-E

RAS-B22N3KV2-E(1)

RAS-22N3AV2-E

Chladiaci výkon kW ❄ 2,50 3,50 4,50 5,00 6,00

Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.) kW ❄ 1,10 - 3,00 0,80 - 4,10 (1,10 - 4,05) 0,80 - 5,00 1,10 - 6,00 1,20 - 6,70

Elektrický príkon kW ❄ 0,25 - 0,82 (0,91) 0,15 - 1,25 (0,26 - 1,55) 0,15 - 1,72 0,18 - 2,00 0,20 - 2,65

Stupeň účinnosti  EER ❄ 4,18 3,50 (3,33) 3,23 3,52 3,01

Stupeň účinnosti  SEER ❄ 6,70 6,20 (6,50) 6,10 7,00 6,50

Pdesignc kW ❄ 2,00 (2,50) 3,50 4,50 5,00 6,00

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

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

Vykurovací výkon kW 3,20 4,20 5,50 5,80 7,00

Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.) kW 0,90 - 4,80 0,90 - 5,60 (1,00 - 5,30) 0,90 - 6,90 0,80 - 6,30 1,00 - 7,50

Elektrický príkon kW (0,19) 0,17 - 1,40 0,15 - 1,58 (0,19 - 1,64) 0,15 - 1,98 0,14 - 1,70 0,18 - 2,21

Stupeň účinnosti  COP 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

Stupeň účinnosti  SCOP 4,00 (4,30) 3,90 (4,00) 3,90 4,10 4,00

Pdesignh kW 2,80 (2,90) 3,00 (3,20) 3,80 4,10 4,70

Trieda energetickej účinnosti A+ A (A+) A A+ A+ 

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

vnútorná jednotka RAS-B10N3KV2-E(1) RAS-B13N3KV2-E(1) RAS-B16N3KV2-E(1) RAS-18N3KV2-E(1) RAS-B22N3KV2-E(1)

Vzduchový výkon * m3/h ❄ 516 570 684 954 1080 

Hladina akustického tlaku ** dB(A) ❄ 38/26 39/26 45/30 44/32 47/35

Akustický výkon * dB(A) ❄ 53 54 60 59 60

Vzduchový výkon * m3/h 570 624 738 990 1098 

Hladina akustického tlaku ** dB(A) 39/28 40/28 45/31 44/32 47/35

Akustický výkon * dB(A) 54 55 60 59 60

Rozmery (V × Š × H) (séria E) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 320 × 1050 × 243 320 × 1050 × 243

Rozmery (V × Š × H) (séria E1) mm 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 320 × 1050 × 229 320 × 1050 × 229

Hmotnosť kg 10 10 10 13 13

vonkajšia jednotka RAS-10N3AV2-E(1) RAS-13N3AV2-E(1) RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

Vzduchový výkon m3/h ❄ 1800 2250 2160 2178 2316 

Hladina akustického tlaku * dB(A) ❄ 46 48 49 49 53

Akustický výkon * dB(A) ❄ 61 63 64 64 65

Vzduchový výkon m3/h 1800 2250 1920 1914 2232 

Hladina akustického tlaku * dB(A) 47 50 50 50 52

Akustický výkon* dB(A) 62 65 65 65 65

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

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

Verdichtertyp Kompresor s rotačným piestom Kompresor s rotačným piestom Kompresor s d vojitým rotačným piestom Kompresor s dvojitým rotačným piestom Kompresor s dvojitým rotačným piestom

min. dĺžka rozvodov m 2 2 2 2 2

max. dĺžka rozvodov m 20 20 20 20 20

max. prevýšenie m 10 10 10 10 10

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

Elektrické poistky A 10 10 16 (13) 16 (13) 16

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

Hmotnosť kg 33 33 38 39 41

* 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 .

Modely série „E“ dostupné do vypredania zásob. Nástupca modelu „E7“ vrátane týždenného časovača a 8 °C – tlačidlom v spojení s voliteľným diaľkovým ovládaní modelu „E6“ a „E5“ dostupný do vypredania zásob.

■❄■ Chladenie 

 Vykurovanie
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Aby ste sa cítili 
naozaj dobre! 

S klimatizačnými jednotkami TOSHIBA si môžete 

vychutnávať pocit pohody po celý rok. Popri vysoko 

účinnej a energeticky úspornej prevádzke chladenia Vás 

klimatizačné jednotky TOSHIBA budú rozmaznávať aj 

mnohými ďalšími funkciami. 

ŠPIČKOVÁ ÚČINNOSŤ

ŠETRNÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

CHLADENIE A VYKUROVANIE 

MAXIMÁLNY KOMFORT

■■ vysoké stupne účinnosti vďaka kombinácii 

invertorovej technológie s kompresormi s 

dvojitým rotačným piestom 

■■ extrémne vysoká účinnosť pr čiastočnej 

záťaži

■■ nižšia spotreba elektrického prúdu – nižšie 

prevádzkové náklady

■■ nižšia spotreba elektrického prúdu 

vďaka invertorovej technológii a to aj pri 

vykurovaní

■■ bez škodlivých emisií a vplyvov na životné 

prostredie

■■ ako zdroj energie sa využíva vzduch 

CHLADENIE a VYKUROVANIE: využívajte tepelné 
čerpadlá vzduch-vzduch po celý rok!
 

Tepelné čerpadlá sa úspešne zaradili medzi obnovi-

teľné zdroje energie. Súčasné klimatizačné jednotky 

TOSHIBA sú založené na technológii tepelných čerpa-

diel a preto dokážu všetky modely chladiť a zároveň s 

vysokou účinnosťou aj vykurovať.

 

Ako zdroj energie slúži vzduch, ktorý je k dispozícii v 

neobmedzenom množstve a bez finančných nárokov. 

Správne navrhnuté a odborne nainštalované klimatizač-

né zariadenie dokáže vytvoriť príjemnú klímu interiéru aj 

v prechodnom období a počas zimy.

■■ chladenie – vykurovanie – odvlhčovanie:

■■ všetko na jedno stlačenie ovládača a 

vysoko účinné 

■■ aktívne čistenie vzduchu pomocou 

vysoko účinných integrovaných filtračných 

systémov

■■ jednoduchá a flexibilná montáž – aj 

dodatočne

TEPELNÉ

ČERPADLO

C
E

LO

ROČNE VÝHODNE

CHLADIŤ A  K
Ú

R
IŤ
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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. 
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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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PWM

MODE

PAM

MODE
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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). 



RESIDENTIAL

16 I TOSHIBA

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.


