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RESIDENTIAL

Super Daiseikai 6.5

  Špičková energetická 
 účinnost

  Volitelný přední panel
 ve stříbřité barvě

  PAM + PWM

  Aktivní úprava vzduchu

  Provedení Single & Multi

 !DC hybridní invertorová technologie a kompresor Twin Rotary

 !Vysoká energetická účinnost s hodnotou COP vyšší než 5,0 

 !Aktivní elektrostatický Plasma filtr pro zachycování alergenů, 
ionizátor vzduchu, IAQ filtrační systém proti virům a bakteriím, 
celoplošný prachový filtr

 !Společné vnitřní jednotky pro použití v provedení split nebo 
multisplit

 !Špičková účinnost při částečném zatížení 

 !Samočistící funkce 

 !NOVÝ DESIGN: 
Toshiba opět pokročila směrem k jednoduchému, čistému a ele-
gantnímu designu – zcela v japonském stylu. Jako volitelné pří-
slušenství je možné objednat přední panel v trendy stříbřité barvě.

 !VOLITELNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ
pro použití všech funkcí při instalaci v single split provedení je 
možné objednat jako volitelné příslušenství. Rozšířené funkce: 
FUNKCE 8°C: zařízení temperuje v zimních měsících na 
konstantní nezámrznou teplotu 8°C. POWER SAVE: možnost 
omezit maximální výkon zařízení na 75%, resp. na 50 %.

 !AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU 
Plasma filtr pracuje jako vysoce účinný elektrostatický filtr, kte-
rý dokáže odstranit ze vzduchu i velmi malé částečky prachu. 
Tento filtr dokáže ze vzduchu separovat až 99 % znečištění. Díky 
své konstrukci a při obvyklé údržbě bude jeho účinnost zacho-
vána po mnoho let a po celou životnost zařízení.

Ionizátor vzduchu při provozu vytváří záporné ionty, které zlep-
šují kvalitu vzduchu a mají pozitivní vliv na látkovou výměnu 
osob, odbourání stresu a navozuje pocit čistě přírodní krajiny.
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Technické údaje Tepelné čerpadlo

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

RAS-10N3AVP-E

RAS-B10N3KVP-E

RAS-13N3AVP-E

RAS-B13N3KVP-E

RAS-16N3AVP-E

RAS-B16N3KVP-E

Chladící výkon (jmenovitý) kW " 2,51 3,52 4,53

Chladící výkon (rozsah) kW " 0,8 - 3,5 0,9 - 4,1 0,9 - 5,0

El. příkon kW " 0,14 - 0,49 - 0,9 0,16 - 0,84 - 1,37 0,16 - 1,34 - 1,82

Pdesignc kW " 2,0 3,5 4,5

EER W/W " 5,12 4,19 3,38

SEER W/W " 8,5 7,0 6,6

Energetická třída  " A+++ A++ A++

Roční spotřeba kWh " 245 420 670

Topný výkon (jmenovitý) kW " 3,21 4,22 5,53

Topný výkon (rozsah) kW " 0,8 - 5,8 0,8 - 5,9 0,8 - 6,7

El. příkon kW " 0,15 - 0,63 - 1,90 0,16 - 0,95 - 1,95 0,17 -1,47 - 2,51

Pdesignh kW " 2,8 3,0 3,8

COP W/W " 5,1 4,44 3,76

SCOP W/W " 4,6 4,5 4,3

Energetická třída " A++ A+ A+

Vnitřní jednotka RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Vzduchový výkon m3/h - l/s " 630 - 175 660 - 183 690 - 192

Hladina akustického tlaku (h/n) dB(A) " 42 / 27 43 / 27 45 / 29

Hladina akustického výkonu dB(A) " 57 58 60

Vzduchový výkon m3/h - l/s " 708 - 197 732 - 203 756 - 210

Hladina akustického tlaku (h/n) dB(A) " 43 / 27 44 / 27 45 / 29

Hladina akustického výkonu dB(A) " 58 59 60

Rozměry (V × Š × H) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225

Hmotnost kg 10 10 10

Venkovní jednotka RAS-10N3AVP-E RAS-13N3AVP-E RAS-16N3AVP-E

Vzduchový výkon m3/h – l/s " 1800 - 500 2160 - 600 2520 - 700

Hladina akustického tlaku (h/n) dB(A) " 46 48 49

Hladina akustického výkonu dB(A) " 61 63 64

Provozní podmínky (venkovní teploty) °C " -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Vzduchový výkon m3/h – l/s " 1800 - 500 2160 - 600 2160 - 600

Hladina akustického tlaku (h/n) dB(A) " 47 50 50

Hladina akustického výkonu dB(A) " 62 65 65

Provozní podmínky (venkovní teploty) °C " -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

Rozměry (V × Š × H) mm 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300 630 × 800 × 300

Hmotnost kg 41 41 41

Typ kompresoru dvojrotační vačkový kompresor dvojrotační vačkový kompresor dvojrotační vačkový kompresor

Pertlové připojení rozvodů mm ('')

    průměr sání mm (‘‘) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)  12,7 (1/2)

    průměr výtlaku mm (‘‘) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Max. délka propojovacích rozvodů m 25 25 25

Max. převýšení m 10 10 10

Předplněno do délky m 15 15 15

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

Hodnoty SCOP  a třída energetické účinnosti v režimu vytápění v rámci Nařízení EU o Ekodesignu  2099/125/EC závisí na specifických konstrukčních parametrech daných výrobcem (Pdesignh und Tbivalent).  
Oblast ČR je zařazena do středního klimatického pásma. Veškeré informace a údaje jsou zveřejněny na webových stránkách: www.toshiba-aircondition.com.
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