SHORAI PREMIUM
Uživajte
v razkošju.

www.toshiba-aircondition.com

SHORAI PREMIUM
MIR JE RAZKOŠJE
Shorai Premium je nova klimatska naprava Single-Split zgornjega srednjega razreda.
Uporablja invertersko in kompresorsko tehnologijo družbe TOSHIBA s hladivom R32
ter s tem ponuja učinkovito ogrevanje in moč hlajenja razreda A++ za celoletno udobje.

R32

Nemoteno delovanje

Edinstvena funkcija za
zmanjševanje hrupa
Z edinstvenim tihim načinom
delovanja klimatske naprave
SHORAI PREMIUM lahko
uporabniki zmanjšajo raven hrupa
zunanje naprave, da ne motijo
nočnega miru sosedov.
S pritiskom tipke lahko s
funkcijo SILENT zmanjšate raven
zvočnega tlaka zunanje naprave
za 3 do 4 dB(A). Tako je hrup
minimalen pri le malo zmanjšani
hladilni in ogrevalni moči.

Udobje
za vsak dan

Zven
tišine

Klimatska naprava SHORAI PREMIUM je bila zasnovana, da
vam ponuja največje mogoče udobje. Ponuja ekskluzivne
funkcije, kot so pretok zraka 3D ali plazma zračni filter z
ionizatorjem.

Toshiba si stalno prizadeva za inovacije, da bi ugodila vsem
zahtevam uporabnikov po odlični klimatizaciji. Za največje
udobje in tišino klimatska naprava SHORAI PREMIUM z dvema funkcijama zelo tihega delovanja zmanjša raven hrupa:
QUIET v notranji napravi poskrbi za vaš nemoten nočni mir
– SILENT v zunanji napravi pa za mirno noč pri sosedih. In to
s pritiskom tipke!

Privoščite si
udobje razreda A++
Klimatska naprava SHORAI PREMIUM zagotavlja optimalno
razmerje med sprejeto električno energijo ter oddano hladilno
in ogrevalno močjo – zaseda razrede od A+ do A++. Naprave
torej ponujajo optimalno udobje pri še posebej nizki porabi
energije.

R32
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TOSHIBA

NEOMEJENO UDOBJE

Plazma filter
Plazma filter z ionizatorjem absorbira in nevtralizira delce
velikosti finega prahu, peloda, spor plesni in virusov – torej
manjše od 0,01 μm! Poleg tega imajo srebrovi ioni močan
protibakterijski učinek.
Plazma filter TOSHIBA je dvostopenjski električni čistilnik
zraka. Je občutno bolj učinkovit kot prašni filter. Najmanjši
delci se naelektrijo in obdržijo na filtru. Ta odstrani 99 %
vseh škodljivih snovi.

Pico

Nano

Pretok zraka 3D*
•
•
•

Neodvisna loputa
6 vzorcev gibanja zraka zagotavlja največje udobje
Preprosto poiščite primerno mesto za vgradnjo notranje
naprave.
* od velikosti 18
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TOSHIBA

PRIVOŠČITE SI
JAPONSKO KAKOVOST

Zasnova
in natančnost

Inovativna
inverterska tehnologija družbe TOSHIBA

Inovacije, učinkovitost, visoka zanesljivost, varčevanje z energijo, prijaznost do okolja ... Te prepričljive vrednote so pri družbi
TOSHIBA v središču vseh dejavnosti.
Družba TOSHIBA svojim strankam že 50 let zagotavlja popolno
japonsko kakovost z najdaljšo življenjsko dobo in prijaznostjo
do okolja.

Z natančnim uravnavanjem števila vrtljajev kompresorja se ohranja stalna želena temperatura prostora pri najmanjšem hrupu
med delovanjem in največji učinkovitosti.
Klimatska naprava SHORAI PREMIUM z invertersko tehnologijo
družbe TOSHIBA stalno daje na voljo potrebno ogrevalno in
hladilno moč.
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TOSHIBA

POSKRBITE, DA BO
KLIMATSKA NAPRAVA PAMETNA

Več možnosti za udobje
DOMA ALI NA POTI
Za individualno udobje pri popolni temperaturi – za
celotno družino, neprekinjeno noč in dan ter kjer koli ste.

Vaš pametni telefon postane intuitivni daljinski upravljalnik,
s katerim lahko preprosto dostopate do klimatskega
sistema tudi na poti – prilagodite udobje svojemu življenju!

Z aplikacijo TOSHIBA Home AC
Control imate udobje v lastnih
rokah! Je preprosta za uporabo s pametnim telefonom ali
tabličnim računalnikom iOS ali
Android doma in na poti.

5 uporabnikov
10 naprav

Ali želite uživati v idealni temperaturi prostora takoj, ko pridete
domov?
Uporabite aplikacijo, da enostavno in hitro preverite trenutno
stanje in prilagodite območje udobja, ne glede na to, kje
ravnokar ste.
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TOSHIBA

8 °C

Funkcija
vzdrževanja temperature
Način Fireplace

HI POWER

Način
BOOST
Funkcija zelo tihega
delovanja zunanje
naprave

BOLJŠE REŠITVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE
ZA BOLJŠI SVET
INVERTERSKA TEHNOLOGIJA TOSHIBA

SEER do

SCOP do

7,3

4,6

V družbi TOSHIBA projekte in
cilje zmeraj oblikujemo za bolj-

Raven zvočnega tlaka IG
do

šo prihodnost.

22 dB(A)

S potekajočo tehnološko revolucijo v svetu se stališča danes
spreminjajo pogosteje kot ka-

6 modelov ponuja

od 2,5 do 7,0 kW (hladilna moč)
od 3,2 do 8,0 kW (ogrevalna moč)

dar koli prej.
Samočiščenje

Novemu razvoju se ne le prilagajamo in mu sledimo – spodbujamo ga.
Zato se v klimatskih napravah
TOSHIBA uporablja nova generacija hladiva R32 z manjšim
potencialom globalnega segrevanja.

R32

Priložen priročen infrardeči daljinski upravljalnik
DOBRO POČUTJE PO POTREBI
Družba TOSHIBA ponuja funkcije daljinskega upravljanja, ki olajšajo vaš vsakdan – za največje udobje.
Uravnavanje temperature
Preset

5 hitrosti ventilatorja plus AUTO

Shranite želene nastavitve in jih aktivirajte
s pritiskom tipke.

Quiet Mode NOVO
Nastavi izredno nizko hitrost ventilatorja notranje naprave.
Zmanjša raven zvočnega tlaka za do 3 dB(A).

VKLOP/IZKLOP
Loputa Swing & Fix
Samodejno nihanje ali fiksiranje
lopute.

HI POWER

PRETOK ZRAKA 3D

Power Select
Uravnavajte vhodno moč klimatske naprave.

Funkcija zelo tihega delovanja zunanje naprave NOVO

Tedenski časovni
programator

Zmanjša hrup zunanje
naprave za 3 do 4 dB(A)

Prosto je mogoče programirati
28 različnih obratovalnih in
temperaturnih nastavitev na teden
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TOSHIBA

MAGIC COIL®
Dalj časa
zdrav svež zrak
Klimatska naprava SHORAI PREMIUM je
opremljena s tehnologijo Magic Coil®. Toplotni
izmenjevalnik notranje naprave je zaradi
posebnega premaza v povezavi s funkcijo
samočiščenja po koncu delovanja zmeraj
čist in suh – ni možnosti za nastanek vonjav
in bakterij.

Odtajevanje po
potrebi
Odtajevanje po potrebi
omogoča uporabo naprave
tudi pod ekstremnimi
zunanjimi pogoji. Zaledenitev
je mogoče odstraniti s
pritiskom tipke.
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TOSHIBA

RAS-B10J2KVRG-E
RAS-10J2AVRG-E

RAS-B13J2KVRG-E
RAS-13J2AVRG-E

RAS-B16J2KVRG-E
RAS-16J2AVRG-E

RAS-18J2KVRG-E
RAS-18J2AVRG-E

RAS-B22J2KVRG-E
RAS-22J2AVRG-E

RAS-B24J2KVRG-E
RAS-24J2AVRG-E

Hladilna moč

kW

2,50

3,50

4,60

5,00

6,10

7,00

Hladilna moč (min.–maks.)

kW

0,75 - 3,20

0,80 - 4,10

1,20 - 5,30

1,24 - 6,00

1,29 - 6,70

1,50 - 7,70

kW

0,17/0,60/0,82

0,18/1,05/1,25

0,23/1,40/1,72

0,23/1,42/2,00

0,24/1,99/2,20

0,30/2,25/2,55

W/W

4,17

3,33

3,29

3,52

3,07

3,11

Stopnja učinkovitosti SEER

6,90

6,50

6,50

7,30

6,80

6,25

Energetski razred

A++

A++

A++

A++

A++

A++

-15/+46

-15/+46

-15/+46

-15/+46

-15/+46

-15/+46

Vhodna moč (min./naz./maks.)
Stopnja učinkovitosti EER

Območje delovanja zunanja
temperatura (min.–maks.)

°C

Ogrevalna moč

kW

3,20

4,20

5,50

6,00

7,00

8,00

Ogrevalna moč (min.-maks.)

kW

0,90 - 4,80

0,80 - 5,30

0,90 - 6,50

0,88 - 6,50

0,93 - 7,50

1,60 - 8,80

kW

0,17/0,75/1,40

0,15/1,08/1,55

0,17/1,52/1,82

0,16/1,60/1,75

0,19/1,94/2,10

0,30/2,41/2,75

W/W

4,27

3,89

3,62

3,75

3,61

3,32

Stopnja učinkovitosti SCOP

4,60

4,60

4,20

4,40

4,40

4,07

Energetski razred

A++

A++

A+

A+

A+

A+

°C

-15/+24

-15/+24

-15/+24

-15/+24

-15/+24

-15/+24

V/Ph+N/Hz

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

A

10

10

13

13

16

16

RAS-B10J2KVRG-E

RAS-B13J2KVRG-E

RAS-B16J2KVRG-E

RAS-18J2KVRG-E

RAS-B22J2KVRG-E

RAS-B24J2KVRG-E

22/-/38

22/-/39

24/-/43

26/-/44

27/-/45

28/-/47

Vhodna moč (min./naz./maks.)
Stopnja učinkovitosti COP

Območje delovanja zunanja
temperatura (min.–maks.)
Električno napajanje
Priporočeno električno varovanje
NOTRANJA NAPRAVA

Raven zvočnega tlaka
(nizko/srednje/visoko)
Raven zvočnega tlaka
(nizko/srednje/visoko)

dB(A)
dB(A)

23/-/39

23/-/39

25/-/43

26/-/44

27/-/46

28/-/48

Dimenzije (V x Š x G)

mm

293 x 798 x 230

293 x 798 x 230

293 x 798 x 230

320 x 1050 x 250

320 x 1050 x 250

320 x 1050 x 250

Teža

kg

9

9

9

15

15

15

RAS-10J2AVRG-E

RAS-13J2AVRG-E

RAS-16J2AVRG-E

RAS-18J2AVRG-E

RAS-22J2AVRG-E

RAS-24J2AVRG-E

dB(A)

46

48

49

49

53

53

dB(A)

47

50

52

50

52

53

Ø sesalne cevi

mm (cola)

9,5 (3/8)

9,5 (3/8)

12,7 (½)

12,7 (½)

12,7 (½)

12,7 (½)

Ø cevi za tekočino

mm (cola)

6,3 (¼)

6,3 (¼)

6,3 (¼)

6,3 (¼)

6,3 (¼)

6,3 (¼)

2

2

2

2

2

20

20

20

20

25

ZUNANJA NAPRAVA

Raven zvočnega tlaka
(nizko/srednje/visoko)
Raven zvočnega tlaka
(nizko/srednje/visoko)

m

2

Dolžina cevi (maks.)

m

20

Višinska razlika (maks.)

m

Dolžina cevi (min.)

Tip kompresorja
Hladivo

12

12

12

12

12

15

Rotary

Rotary

Rotary

Twin-Rotary

Twin-Rotary

Twin-Rotary

R32

R32

R32

R32

R32

R32

Količina hladiva

kg

0,51

0,67

0,80

1,10

1,10

1,14

Dimenzije (V x Š x G)

mm

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

630 x 800 x 300

Teža

kg

28

34

34

34

34

43

TOSHIBA Air Conditioning participates in the
ECP program for Comfort Air Conditioners (AC).
Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com

www.toshiba-aircondition.com

V tej brošuri navedeni dokumenti in informacije so podani samo v informativne namene in se jih ne more razumeti kot pravno ali drugo strokovno svetovanje. SHORAI PREMIUM SI – © TOSHIBA 2019/AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
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NOTRANJA NAPRAVA
ZUNANJA NAPRAVA

