100% Toshiba-kvalité

GOLVMODELL NORDIC
Toshiba Golvmodell Nordic är en effektiv luftvärmepump som även
ger skön golvvärmekänsla och härlig sommarsvalka. Den moderna
designen passar perfekt under ett fönster i fjällstugan, fritidshuset
eller på andra ytor där du vill ha skönt inomhusklimat året runt.

NU ÄNNU BÄTTRE!
• Energiklass A++
• Miljöanpassat köldmedium R32
• Effektiv värme, ner till -30°C
• Braskaminfunktion
• Wifi-kompatibel

STILREN OCH EFFEKTIV GOLVMODELL FÖR
SKÖN VÄRME ELLER BEHAGLIG SVALKA
I en och samma luftvärmepump har Toshiba kombinerat två bekväma funktioner, värme eller kyla,
för att erbjuda ett behagligt inomhusklimat året
runt på ett kostnadseffektivt sätt. Den inbyggda
braskaminfunktionen gör att den effektivt även kan
sprida värmen från annan värmekälla.

Tyst och pålitlig ner till -30°C
Med sin kompakta och smakfulla design passar
golvmodellen perfekt in under ett fönster. Tack vare
sin flexibla luftspridning kan den ställas in att ge skön
golvvärme till kalla golv. Med Toshibas twin rotary
kompressor i utedelen är detta en mycket effektiv
och pålitlig luftvärmepump, även under de svåraste
klimatförhållanden.

inomhusdelen är lamellernas ytskikt specialbehandlade
för att hålla maskinen fräsch och fri från damm.
Värmepumpen styrs enkelt via kontrollpanelen på
inomhusdelen, fjärrkontrollen eller mobilen, om du
lägger till Toshiba wifi-modul.

TOSHIBA GOLVMODELL NORDIC
• Energiklass A++ i värme och A+++ kyla
• Miljöanpassat köldmedium R32
• Energieffektiv braskamin-funktion
• Flexibel luftspridning (golvvärme vid behov)
• Användarvänlig fjärrkontroll
• ECO-funktion (för bättre driftsekonomi)
• Hi-power för mycket snabb uppvärmning eller kylning
• Veckotimer, 4 inställningar/dygn och 7 program/vecka

Unna dig japansk kvalitet och design

• Extremt tyst inomhusenhet - från 19 dB(A)

Med 50 års erfarenhet av precision och kvalitet,
tillverkar och utvecklar Toshiba produkter som möter
dagens hårda krav på design och hållbarhet. Med
ett enkelt tryck kan du dimma eller släcka ner ljuset
från inomhusdelen för natten. Under frontpanelen på

• Från fjärrkontrollen kan du sänka ljudnivån på utomhusdelen
• Underhållsvärme inställbar +5 till +13°C
• Preset-funktion, för att återgå till förprogrammerat driftläge
• Möjlighet till manuell avfrostning

A++
Upp till 140 kvm

Hög värmeeffekt även vid
låg utomhustemperatur
MODELL 25

5,7 kW

19 dB (A)

3,7 kW

WiFi-ready

MODELL 35
KYLEFFEKT

UTOMHUSTEMP

VÄRMEEFFEKT

+7°C

5,3 kW

5,7 kW

-10°C

3,9 kW

4,2 kW

-15°C

3,5 kW

4,0 kW

-25°C

2,3 kW

2,7 kW

-30°C

1,9 kW

2,1 kW

VÄRMEEFFEKT

UTOMHUSDEL

RAS-25U2AVPG-ND

RAS-35U2AVPG-ND

INOMHUSDEL

RAS-25U2FVG-ND

RAS-35U2FVG-ND

Värmeeffekt Nom.

kW

3,4

4,3

Värmeeffekt (min - max)

kW

0,88 - 5,3

1,8 - 5,7

Tifförd effekt (min - nom - max)

kW

0,19 - 0,89 - 2,1

0,35 - 1,1 - 2,2

4,6

4,6

A++

A++

värme

SCOP (säsongsverkningsgrad) klimatzon Strasburg
Energiklass klimatzon Strasburg

värme

Värmeeffekt vid -15° C

kW

3,5

4

Kyleffekt Nom.

kW

2,5

3,5

Kyleffekt (min - max)

kW

1,05 - 3,4

1,7 - 3,7

Tllförd effekt (min - nom - max)

kW

0,2 - 0,54 - 0,9

0,36 - 0,92 - 1,05

8,6

8,2

A+++

A++

RAS-25U2FVG-ND

RAS-35U2FVG-ND

kyla

SEER (säsongsverkningsgrad) klimatzon Strasburg
Energiklass

kyla

INOMHUSDEL
Luftflöde (max)

m³/h - l/s

värme

550 - 150

590 - 160

Luftflöde (min)

m³/h - l/s

värme

240 - 65

240 - 65

Ljudtrycksnivå (hög/låg, tyst)

dB(A)

värme

41/24 ( 19 )

42/24 ( 19 )

Ljudeffektnivå (hög)

dB(A)

värme

56

57

Mått (höjd x bredd x djup)

mm

600 x 700 x 220

600 x 700 x 220

Vikt

kg

16

16

UTOMHUSDEL

RAS-25U2AVPG-ND

RAS-35U2AVPG-ND

Luftflöde (max)

m³/h - l/s

värme

2160 - 600

2160 - 600

Ljudtrycksnivå (hög/låg, tyst)

dB(A)

värme

47(46/43)

49(48/46)

Ljudeffektniv (max)

dB(A)

värme

62

64

Driftsintervall

°C

värme

-30 till +24°C

-30 till +24°C

Driftsintervall

°C

kyla

-15 till + 46°C

-15 till + 46°C

Mått (höjd x bredd x djup)

mm

630 x 800 x 300

630 x 800 x 300

Vikt

kg

39

43

Kompressortyp

DC Twin Rotary

DC Twin Rotary

Flareanslutning (gas - vätska)

3/8” - 1/4”

3/8” - 1/4”

Min rörlängd

m

2

2

Max rörlängd

m

25

25

Max höjdskillnad

m

12

12

Fyllnadsfri rörlängd

m

15

15

Köldmedium R32 / GWP 675

kg

0,93

0,93

Kraftmatning

V-fas-Hz

220/240-1-50

220/240-1-50

10

13

Rek. avsäkring

A
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