Árammegtakarítás – trend vagy elkerülhetetlenül szükséges?
TOSHIBA termékekkel a megfelelõ úton halad!
A környezetbarát és erõforrás-kímélõ fûtõ- és hûtõrendszerek iránti igény szerencsére tartósnak bizonyul és az elkövetkezõ években a törvényhozás is egyre inkább megköveteli az
ilyen termékek gyártását. Ezért már most megéri olyan
partnerekkel és termékekkel dolgozni, amelyek elõremutató
környezetpolitika szerint cselekednek, illetve kevés áramot
és megújuló energiát használó technológiákat kínálnak.

A klimatizálás területén a TOSHIBA cég egy új, nagyon kompakt légcsatornás multi klímaberendezéssel rukkol elõ. A készülék csupán 210 mm magas, így számos alkalmazásra kiválóan alkalmas. Ez a meglepõen halk üzemelésû készülék novembertõl 2,7 / 3,7 és 4,5 kW-os teljesítményekben lesz kapható. Választható hozzá infravörös vagy vezetékes távirányító.

A TOSHIBA vállalat egyik legnagyobb célja, hogy 2050-ig
egyike legyen a vezetõ ÖKO cégeknek és egy többszintes terv
megvalósításával egyre több „zöld terméket” dobjon piacra.
A klimatizálás és fûtés területén is következetesen olyan,
egyre hatékonyabb és tartósabb termékeket kíván gyártani,
amelyek évekig kényelmet biztosítanak, ennek ellenére alig
terhelik a környezetet. Már a gyártás során is érvényesülnek
ezek a célok, majd a termék egész életciklusán át tartanak.

Hõszivattyú technológián alapuló klimatizálás
A „klasszikus” TOSHIBA klímaberendezés mûködése – a
levegõ-víz hõszivattyúhoz hasonlóan – a hõszivattyú elven
alapszik, amely során fõleg fûtõ üzemmódban az energia akár
több mint 80%-át ingyenesen a levegõbõl nyerjük. Ez az egyes
felhasználók szintjén talán nem olyan izgalmas, de ha figyelembe vesszük a több millió klímaberendezést és gazdaságtalan villamos fûtést a világon, akkor egyedül ez a megfontolás
is jelentõs energia-megtakarítási potenciált rejt. Ügyfeleink
az energia-hatékony TOSHIBA készülék mellé lehetõséget
kapnak arra, hogy energiát takarítsanak meg.

ESTIA Hi Power – az új levegõ-víz hõszivattyú
Mivel a TOSHIBA vállalat folyamatosan új termékeket fejleszt, mára széles termékválasztékot ért el. Õsszel is számos
újdonságot kínálunk.
A TOSHIBA ESTIA levegõvíz hõszivattyú novembertõl
új, „Hi Power” változatban
kapható. Ezeknél a modelleknél akár 60 °C elõremenõ
hõmérséklet is elérhetõ. Az
üzemelés –25 °C külsõ hõmérsékletig lehetséges. A
teljes névleges teljesítmény
–15 °C külsõ hõmérsékletig
elérhetõ.
Ez azt jelenti, hogy az
ESTIA Hi Power berendezéssel nemcsak új építésû
házakat lehet tökéletesen
fûteni és fan-coil készülékekkel hûteni, hanem felújítáESTIA Hi Power: új levegõ- sokhoz is kiválóan alkalmas
víz hõszivattyú akár 60 °C-os a meglévõ radiátorok felhaszelõremenõ hõmérséklettel! nálásával.
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Légcsatornás készülékek: a kompakt kialakításnak
köszönhetõen a klimatizálás láthatatlan és halk!

TOSHIBA GOES WIFI
A mai követelményeknek megfelelõen a TOSHIBA klímaberendezések mostantól okostelefonnal, tablettel és számítógépen
keresztül is vezérelhetõk. Együttmûködve az IntesisHome®mal, külsõ modulokat adaptáltunk, amelyek segítségével a
készülékek W-LAN hálózaton keresztül is vezérelhetõk. Ez
vonatkozik a teljes TOSHIBA termékválasztékra. A vezérlés
nagyon egyszerûen történik egy alkalmazáson keresztül. Az
alkalmazási felület tudatosan nagyon egyszerû és felhasználóbarát módon került kialakításra. Ezzel a készülék beállításai,
mint például a be- és kikapcsolás, a hõmérséklet módosítás vagy
az üzemmódváltás a világ bármely pontjáról elvégezhetõk.

A berendezéssel mindig kapcsolatban álló IntesisHome®:
folyamatos vezérlés a még nagyobb kényelemérdekében!
A TOSHIBA termékekrõl további tájékoztatást a TOSHIBA
által felhatalmazott kereskedõpartnerektõl kaphat, vagy látogasson el honlapunkra: www.toshiba-aircondition.hu.
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