HÖG EFFEKT OCH
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FÖRHÅLLANDEN
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Toshiba Premium+

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

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

Alltid fräsch och frisk
inomhusluft
Plasmafiltret och jonisatorn i
Toshibas luftvärmepumpar renar
inomhusluften på föroreningar
och oönskade lukter. Du kan när
som helst starta och stänga av
luftrengöringen med din fjärrkontroll. Även värmeväxlarens
speciella självrengörande
ytbehandling bidrar effektivt
till fräsch inomhusluft.

Smart fjärrkontroll och Wi-Fi/SMS

Combi Control

Du använder enkelt samtliga funktioner i luftvärmepumpen Toshiba Premium+ med en smidig fjärrkontroll med en stor display.
De viktigaste funktionerna hittar du lätt med en knapptryckning.
Luftvärmepumpen Toshiba Premium+ har även 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.
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Toshiba Premium+
Toppkvalitet för ditt hem
Toshiba Premium+ är en luftvärmepump med elegant skandinavisk design som
håller det den lovar – när det gäller såväl energieffektivitet och miljövänlighet
som hållbarhet. Med professionell installation får du garanterat en besvärsfri
lösning med bästa möjliga effekt. Äkta kvalitet!

Värmen i braskaminen
utnyttjas effektivare - unik
på marknaden!
Toshibas unika braskaminsfunktion
sprider kaminens värme jämnt runt
ditt hem. Med påslagen braskaminsfunktion blåser inomhusdelen
kontinuerligt med önskad hastighet
även när utomhusdelens kompressor är avstängd. Du startar funktionen enkelt med din fjärrkontroll.

Bästa energiklassen – ökade besparingar
Luftvärmepumpen Toshiba Premium+ har bästa möjliga energiklass på A+++ för både värme och
kyla. SCOP-värdet som visar året
runt-effekten är bäst i klassen
med sina 5,3 varmed Premium+
överträffar till och med kraven
för energiklass A+++. Toshiba

Premium+ är klassledande, vilket
dess utmärkta prestanda i temperaturer ända ner till 30 minusgrader vittnar om. Pålitlig drift i
den nordiska vintern garanterar
största möjliga besparingar i dina
uppvärmningskostnader.

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
2018

R32

2024

-37 % -69 %

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

2030

-79 %

with Toshiba

Det nya köldmediets effekt på
CO2-utsläpp.

Värme och kyla i precis rätt riktning

< 20 dB

Med Toshibas smarta luftstyrning
riktar du luftflödet precis dit du
vill. Luftriktarnas sex individuella
positioner möjliggör en behaglig,

dragfri och jämn temperatur för
alla i rummet. Enheten är tyst för
extra komfort.

Toshiba Premium+
luftvärmepump
Absolut Premium i alla
funktioner!
• Designad för finska förhållanden – testad i Finland!
• Fantastiskt mycket bättre
värmeeffekt ända ner till
-30 grader
• Energieffektivitet A+++
i toppklass
• Klassledande SCOPvärde på 5,3
• Underhållsvärmen inomhus
kan justeras mellan 5 och 13
grader
• Ett nytt, miljövänligare
köldmedium, R32
• Extremt tyst
• Ny modern formgivning
• Unik braskaminsfunktion
• Individuellt justerbar
smart flödesstyrning
• Wi-Fi- och SMS-styrning
som tillval
• 3 års garanti

Längre livslängd tack vare
speciella tekniska egenskaper:
• En ny och effektivare
kompressor
• Speciell ytbehandling på
värmeväxlaren i inomhusdelen
• Automatisk och manuell
avfrostning
• Torkningsfunktion och dubbla
o-ringar i utomhusdelen
• Högtrycksbrytare

A+++
A++

Combi Control
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www.toshibasuomi.fi
Importör: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vanda

Toshiba Premium+ Teknisk information
Utomhusdel			
Inomhusdel 			

RAS-25N4AVPG-ND
RAS-25N4KVPG-ND

RAS-35N4AVPG-ND
RAS-35N4KVPG-ND

Värmeeffekt
kW 		
Värmeeffektsintervall (min. - max.)
kW 		
Energiförbrukning (min. - med. - max.)
kW
H
Pdesignh
kW
H
COP
W/W
H
SCOP 		
H
Energiklass 		
H
Maximal värmeeffekt -10°C
kW 		
Maximal värmeeffekt -15°C
kW 		
Maximal värmeeffekt -20°C
kW 		
Maximal värmeeffekt -25°C
kW 		
Maximal värmeeffekt -30°C
kW 		
Kyleffekt
kW 		
Kyleffekt (min. - max.)
kW 		
Energiförbrukning (min. - med. - max.)
kW 		
Pdesignc
kW
C
EER
W/W
C
SEER 		
C
Energiklass 		
C

3.2
(0.7 - 6.7)
(0.15 - 0.60 - 1.9)
3.0
5.33
5.3
A+++
5.0
4.7
4.3
3.7
2.7
2.5
0.75 - 3.50
C 0.16 - 0.44 - 0.75
2.5
5.68
9
A+++

4.0
(0.9 - 7.7)
(0.2 - 0.8 - 2.4)
3.8
5.0
5.1
A+++
5.8
4.8
4.4
3.8
2.9
3.5
0.9 - 4.1
0.23 - 0.77 - 0.98
3.5
4.55
8.9
A+++

Fysiska mått
Inomhusdel 			
Luftflöde (hög)
m3/h - l/s C
Luftflöde (låg)
m3/h - l/s C
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))
dB(A)
C
Ljudeffektnivå (hög)
dB(A)
C
Luftflöde (hög)
m3/h - l/s H
Luftflöde (låg)
m3/h - l/s H
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))
dB(A)
H
Ljudeffektnivå (hög)
dB(A)
H
Mått (hxbxd)
mm 		
Vikt
kg 		

RAS-25N4KVPG-ND
670 -187
300 - 83
42/24 (19)
55
720 - 202
310- 85
44/24 (19)
57
293 x 851 x 270
14

RAS-35N4KVPG-ND
690 -192
300 - 83
43/25 (19)
56
760 - 212
310- 85
44/25 (19)
57
293 x 851 x 270
14

Fysiska mått
Utomhusdel			
Luftflöde (max)
m3/h - l/s C
Ljudtrycksnivå (natt)
dB(A)
C
Ljudeffektnivå
dB(A)
C
Driftsområde
°C
C
Luftflöde (max)
m3/h - l/s H
Ljudtrycksnivå (natt)
dB(A)
H
Ljudeffektnivå (hög)
dBA
H
Driftsområde
°C
H
Mått (hxbxd)
mm 		
Vikt
kg 		
Kompressortyp 			
Rördimensioner (gas/vätska) 			
Min rörlängd
m 		
Max rörlängd
m 		
Max höjdskillnad
m 		
Rörlängd utan extra påfyllning
m 		
Termostat 			
Kylmedelspåfyllnad
kg 		
Elektriska data
V-ph-Hz 		

RAS-25N4AVPG-ND
2160 -600
46 (40)
59
-15~46
2160 -600
47 (41)
60
-30~24
630 x 800 x 300
43
DC Dubbelrotation
3/8” - 1/4”
2
25
15
15
Veckotimer
1.1
220-240 / 1 / 50

RAS-35N4AVPG-ND
2490 -692
48 (42)
61
-15~46
2490 -692
49 (43)
62
-30~24
630 x 800 x 300
46
DC Dubbelrotation
3/8” - 1/4”
2
25
15
15
Veckotimer
1.1
220-240 / 1 / 50

C = kyla
H = värme

Återförsäljare

