KO M F O R T I L I V E T

Toshiba Optimum

Toshiba är en luftvärmepump
designad för nordiska förhållanden, med innovationer
som ger ökad komfort i livet
och tydliga besparingar i dina
boendekostnader. Toshiba är
en topprodukt som är känd
som föregångare i branschen
i hela 50 år. Toshiba håller en
behaglig temperatur i ditt
hem året runt, från sommarhettan till den strängaste kylan. Pålitligt, enkelt och med
respekt för miljön.

VTT-testad och Eurovent-certifierad
Toshiba är testad i Finland och Euroventcertifierad och håller det man lovar – både i fråga om
energieffektivitet, miljövänlighet och hållbarhet. Pålitlig
toppkvalitet i ditt hem. Läs mer på vår webbsajt på toshibasuomi.fi

Frisk inomhusluft med
låg energiförbrukning
Toshiba Optimum har ett självrengörande
ytskikt på värmeväxlaren som bidrar till
fräschare och friskare inomhusluft. Tack
vare dammfria lameller behåller enheten
sin energieffektivitet under en rekordlång
tid vilket bidrar till en mindre
elräkning för dig.

Smart fjärrkontroll och Wi-Fi/SMS

Combi Control

Du använder enkelt Toshiba Optimums samtliga
funktioner med en lätthanterlig fjärrkontroll med stor
display. De viktigaste funktionerna hittar du lätt med en
knapptryckning. Optimum har möjlighet till Wi-Fi- och
SMS-styrning som tillval. Detta gör att du kan styra
enheten när som helst och var som helst via telefonnätet.

Toshiba Optimum
Toshiba Optimum är en ny modell och resultatet av nordiskt samarbete
som ger utmärkt energieffektivitet i prisklassen. Den har en modern
form och ett flertal energisparande egenskaper som ger ökad
användarvänlighet. Utöver en verkningsgrad i toppklass är Toshiba Optimum
en hållbar modell som fungerar pålitligt under hela sin livslängd.

Smart brastkaminfunktion –
som den enda modellen på
marknaden!
Toshibas unika braskaminsfunktion
delar kaminens värme jämnt i ditt
hem. Med påslagen braskaminsfunktion
blåser inomhusdelen kontinuerligt med
önskad hastighet även när utomhusdelens kompressor är avstängd.
Du startar funktionen enkelt med din
fjärrkontroll.

Bäst i klassen enligt alla mätare
Toshiba Optimum har en
energiklass på A++ för både
värme och kyla. Även enhetens
SCOP-värde, som visar året
runt-effekten, är bland de bästa

Ett komfortabelt liv med miljöhänsyn
Toshiba har övergått till det
miljövänligare köldmediet R32
i sina nya luftvärmepumpar.
Det nya köldmediet bidrar till
en betydande minskning av
CO2-utsläpp vilket är ett av de
2018

R32

-37%

2024

-69%

with Toshiba

Status är enkel
att kontrollera
Optimums inomhusdel har en blå
och en röd LED-lampa. Detta gör
det möjligt för dig att se på en
gång om enheten är i värme- eller
kylläge.

i klassen med sina 4.6. Optimum har
en garanterad värmeeffekt ända ner
till -25 grader, vilket i praktiken
minskar dina uppvärmningskostnader
även genom kallare vinterdagar.

viktigaste målen i kampen mot
klimatförändringar. Den nya
teknologins effekt ökar med åren
tack vare den långa livslängd som
Toshibas luftvärmepumpar har.

2030

-79%

Det nya
köldmediets
effekt på CO2utsläpp.

Designad för att passa inredningen i ditt hem
Nya Toshiba Optimum
smälter sömlöst in i ditt hem.
Inomhusdelens runda former
ger enheten ett strömlinjeformat
utseende och det glansiga

materialet ger en känsla av
optimerad lyx. Inomhusdelens
smidiga format har ett lätt formspråk och får inomhusdelen att se
mindre ut.

Optimerad kvalitet
med toppegenskaper!
• Designad för finländska förhållanden – testad i Finland!
• Garanterad värmeeffekt vid så
låg temperatur som -25 grader
• Utmärkt energieffektivitet A++
• Nytt, miljövänligare
köldmedium R32
• Strömlinjeformad, rundad
formgivning
• Unik braskaminsfunktion
• Justering av underhållsvärme
+5 – +13° C
• Styrning via Wi-Fi och SMS
som tillval
• 2 års garanti

Längre livslängd tack vare
speciella tekniska egenskaper:
• Extremt energieffektiv
kompressor
• Specialytbeläggning på
innedelens värmeväxlare
• Optimal dubbel avfrostning
• Torkningsfunktion och dubbla
o-ringar i utomhusdelen
• Högtrycksbrytare

Toshiba Optimum
Utomhusdel
Inomhusdel
Värmeeffekt
Värmeeffekt (min. - max.)
Energiförbrukning (min. - med. - max.)
Pdesignh
COP
SCOP
Energiklass

kW
kW
kW
kW
W/W

Kyleffekt
Kyleffekt (min. - max.)
Energiförbrukning
Pdesignc
EER
SEER
Energiklass

kW
kW
kW
kW
W/W

(min. - med. - max.)

Fysiska mått
Inomhusdel
Luftflöde (hög)
Luftflöde (låg)
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))
Ljudeffektnivå (hög)
Luftflöde (hög)
Luftflöde (låg)
Ljudtrycksnivå (hög/låg)
Ljudeffektnivå (hög)
Mått (HxBxD)
Vikt
Fysiska mått
Utomhusdel
Luftflöde (max)
Ljudtrycksnivå
Ljudeffektnivå
Driftsområde
Luftflöde (max)
Ljudtrycksnivå (hög)
Ljudeffektnivå (hög)
Driftsområde
Mått (HxBxD)
Vikt
Kompressortyp
Rördimensioner (gas/vätska)
Min rörlängd
Max rörlängd
Max höjdskillnad
Rörlängd utan extra påfyllning
Ny fjärrkontroll
Elektriska data

A++

C = kyla
H = värme

Combi Control

A+
A
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C
D
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Teknisk information

RAS-25PAVSG-ND
RAS-25PKVSG-ND

RAS-35PAVSG-ND
RAS-35PKVSG-ND

3.2
1.00 - 6.50
0.20 - 0.65 - 1.90
2.8
4.92
4.6
A++

4.2
1.00 - 7.70
0.20 - 0.95 - 2.33
3.4
4.42
4.6
A++

2.5
1.1 - 3.5
0.22 - 0.56 - 0.87
2.5
4.46
6.3
A++

3.5
1.1 - 4.5
0.22 - 0.89 - 1.37
3.5
3.93
6.8
A++

RAS-25PKVSG-ND
650 - 180
340 - 95
39/27 (25)
54
790 - 220
350 - 100
42/27
57
293x798x230
10

RAS-35PKVSG-ND
750 - 210
330 - 90
43/27 (25)
58
840 - 230
340 - 95
45/27
60
293x798x230
9

RAS-25PAVPG-ND
1870 - 510
46 (40)
61
-15~46
1920 - 530
47 (42)
62
-25~24
550x780x290
36
DC Twin Rotary
3/8” - 1/4”
2
20
10
15
Veckotimer
220-240 / 1 / 50

RAS-35PAVPG-ND
2160 - 600
48 (41)
63
-15~46
2160 - 600
50 (43)
66
-25~24
550x780x290
36
DC Twin Rotary
3/8” - 1/4”
2
20
10
15
Veckotimer
220-240 / 1 / 50

