Varčevanje z električno energijo – trend ali nuja?

Z IZDELKI TOSHIBA
STE NA PRAVI POTI
Dagmar UNTERRAINER

Ogrevalni in sistemi za hlajenje, ki so okolju prijazni
ter varčni z viri energije bodo v prihodnje veliko bolj
zaželeni in celo predpisani s strani zakonodajalcev. Že
ta trenutek se splača sodelovati z partnerji, usmerjeni
s pogledom v prihodnost in uporabljati izdelke, ki so
100% naravnani k napredni okoljovarstveni politiki
in zelenim tehnologijam, izdelki ki porabijo izredno
malo električne energije in temeljijo na obnovljivih
energetskih virih.
ESTIA Hi Power: nova toplotna
črpalka zrak-voda z izhodno
temperaturo do 60°C! Idealna
rešitev za novogradnje in
sanacije objektov.

T

OSHIBA si prizadeva do leta 2050 postati eno
izmed vodilnih EKO-podjetij in z dolgoročnim
načrtom pripeljati na tržišče čim več „zelenih
izdelkov“. Tudi na področju klimatizacije prostorov in ogrevanja Toshiba dosledno razvija učinkovitejše in obstojnejše izdelke, ki zagotavljajo
dolgoletno uporabo brez škodljivega vpliva na
okolje. Težnja k varovanju okolja se prične že pri
sami proizvodnji in traja celotni življenski ciklus
izdelka.
Uravnavanje temperature prostora s
tehnologijo toplotne črpalke
Klasična klimatska naprava Toshiba kakor tudi
toplotna črpalka zrak-voda delujeta na principu
tehnologije toplotne črpalke, kjer predvsem v
funkciji ogrevanja naprava 80% svoje energije
brezplačno pridobiva iz zraka. Morda na nivoju
posameznega uporabnika tak prihranek ne pomeni veliko, vendar upoštevajoč milijone klimatskih naprav in negospodarno uporabo električne
energije, tak prispevek k varčevanju energetskih
virov ni zanemarljiv. Vsak uporabnik Toshiba
naprav ima tako možnost prispevati svoj del k
varčevanju energetskih virov.
ESTIA HI Power – nova toplotna črpalka zrakvoda
Toshiba s kontinuiranim razvojem novih produktov zagotavlja izredno široko paleto in predstavlja tudi to jesen več novosti.
Toshiba toplotna črpalka zrak-voda ESTIA bo
od meseca novembra na voljo tudi v „HI POWER“
različici. Tovrstni modeli dosegajo izhodno temperaturo do 60 °C in delujejo tudi pri zunanji
temperaturi -25°C, prav tako pa dosegajo polno nazivno zmogljivost pri zunanji temperaturi
-15°C. ESTIA HI POWER naprave zmorejo tako
ogrevati in z „fan coils“ hladiti novogradnje in so
hkrati primerne tudi za sanacije objektov z že obstoječimi radiatorji.
Na področju klimatizacije predstavlja Toshiba
novo, zelo kompaktno kanalsko multi napravo.
S samo 210mm višine pokriva nova kanalska
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T H E CO M F O R T

Učinkovite in okolju prijazne klimatske naprave TOSHIBA
skozi celo leto skrbijo za prijetno klimo v prostoru.

■ Hlajenje in ogrevanje s 100% invertersko toplotno zračno črpalko zmogljivosti 2,5 – 150 kW.
■ Maksimalna fleksibilnost pri namestitvi in krmiljenju.
■ Aktivni menedžment za čisti zrak.
■ V mnogih segmentih vodilni na tržišču Energetska učinkovitost, predvsem v območju delne obremenitve!

www.toshiba-aircondition.com

Kanalske naprave:
kompakten dizajn
za skoraj nevidno,
izredno tiho in udobno
klimatizacijo prostora!
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naprava veliko možnih uporabnosti, ima izredno
tiho delovanje in bo na voljo v mesecu novembru z močjo 2,7/3,7 in 4,5 kW. Naprava ima prav
tako možnost uporabe bodisi infrardečega ali
kabelskega daljinskega upravljalnika.
Toshiba Goes WIFI
Toshiba s korakom s časom ponuja prav tako
zunanje module za upravljanje vaših klimatskih
naprav s pomočjo pametnega telefona in tabličnega, prenosnega ali namiznega računalnika. Moduli

Dobro povezani - IntesisHome ® omogoča
krmiljenje TOSHIBA klimatskih naprav na
daljavo, za še večje udobje!
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razviti s sodelovanjem z IntesisHome® so prilagojeni za krmiljenje naprav na podlagi brezžičnega
omrežja WLAN s pomočjo mobilne aplikacije (app),
opremljene z enostavnim uporabniškim vmesnikom. Nastavitve funkcij naprave kot so vklop/izklop,
sprememba temperature prostora ali načina delovanja so tako mogoče od kjerkoli po svetu.
Več informacij o Toshiba produktih prejmete
pri pooblaščenih prodajalcih ali na spletni strani
http://www.toshiba-klima.si

