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A TOSHIBA minden helyzetre megoldást kínál:
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Címlapunkon:
A TOSHIBA MINDEN HELYZETRE
MEGOLDÁST KÍNÁL
A TOSHIBA klímaberendezésekkel teljes körûen el vagyunk látva. A termékportfólió az otthoni használatra szánt
szóló split klímaberendezésektõl egészen az összetett
VRF rendszerekig tart, amelyek kiemelkedõen hatékonyan
alkalmazhatóak egész éves hûtésre és fûtésre. Az innovatív termékek egyéni vezérlésére széles választék áll rendelkezésre.
A TOSHIBA vállalat minden termékszegmensben nagy
hangsúlyt helyez a kutatásra és fejlesztésre, a környezetbarát technológiákra és a maximális energiahatékonyságra.
Toshiba Általános Képviselet Ausztria és Közép-Európa:

AIR-COND
Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
Haushamer Straße 2
AT - 8054 Graz
www.toshiba-aircondition.com
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Díjnyertes a Toshiba SMMS-e terméke!
A Toshiba vállalat úttörõ VRF rendszere, az SMMS-e a
2016. évi National ACR Awards és az ACR News Awards
díjazáson neves versenytársak elõl az Air Conditioning
Product Of The Year 2016 kategóriában elhozta a legmagasabb kitüntetést.
Az elmúlt években a klímaberendezésekkel szemben támasztott követelmények nagymértékben növekedtek. A modern
kényelem ma együtt kell, hogy járjon a csökkentett energiaés karbantartási költségekkel, a nagyfokú rendszerrugalmassággal valamint az egyszerû alkalmazhatósággal.
Ezekre a követelményekre az SMMS-e megfelelõ választ
kínál. A rendszer kiemelkedõ kompozíciója az innovációnak,
a tapasztalatnak, a már megszerzett tudásnak és az új technológiáknak. A Toshiba vállalat a szakmában vezetõ terméket
hozott létre, amely a piacnak kiemelkedõen hatékony megoldásokat kínál, egyidejûleg a végfelhasználónak maximális
kényelmet garantál.
A befektetés megtérült, hiszen a Toshiba SMMS-e VRF
rendszer elnyerte az év klímaterméke díjat a 2016. évi
National ACR és ACR News Díjátadón.

A rendszer a legnagyobb energiahatékonyságot kínálja. Az
ESEER érték (European Seasonal Energy Efficiency Rating)
minden kültéri egység esetén meghaladja a 7-et, ami új eredmény a szakmában. A Toshiba rendszert Nagy-Britanniában,
a Birmingham Town Hallban koronázták meg ezzel a kitüntetéssel, amivel más ismert márkák elõtt ebben a versenykategóriában a mezõny csúcsára került!
Nagy öröm számunkra, hogy az SMMS-e rendszert ezen a
módon ismeri el az ipar. Ez az elismerés egy egész sor fontos
mûszaki fejlesztést dokumentál, amelyek együtt növelik a
hatékonyságot és a VRF rendszerek alkalmazása elõtt új területeket nyitnak meg. A zsûri megállapította, hogy a Toshiba
SMMS-e rendszer több innovatív technológia kombinációja,
továbbá a terméket energiahatékonyság szempontjából Osztálya Legjobbjának ismerte el.
Különösen kiemelendõ a három kulcstechnológia – kompresszor, hõcserélõ és a hûtõközeg áramlás intelligens vezérlése – továbbfejlesztése, amely kiemelkedõ hatékonyságot és
felhasználói kényelmet biztosít.
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Fontos alkotóelem a Toshiba által fejlesztett és gyártott új kettõs
forgódugattyús kompresszor. A
kompresszor a jobb hatékonyság
és teljesítmény érdekében kétfokozatú sûrítési eljárást alkalmaz.
Minden érintkezõ felületet elláttunk gyémántszerû szénbevonattal (High-Tech Diamond-Like
Carbon – DLC), amivel a lehetõ
legnagyobb kopásállóságot és
megbízhatóságot céloztuk meg.
Jelentõsen megnöveltük a
sûrítési fordulatszámot, illetve a
sûrítési teljesítményt, ami akár
50%-kal is meghaladja az elõzõ
VRF generáció értékét. Összességében hatékonyabb kompresszort kaptunk még kompaktabb kialakításban és még
kisebb elektromos teljesítményfelvétel mellett.
Míg a végfelhasználók a költségcsökkentésbõl és a még
nagyobb kényelembõl profitálnak, a telepítést végzõ szakemberek használhatják a mai kornak megfelelõ vezeték nélküli
NFC technológiát: az android okostelefonokhoz kifejlesztett
Wave Tool leegyszerûsíti az üzembevételt vagy diagnosztizáló rendszerként szolgál – amivel idõ takarítható meg és új
lehetõségeket nyit meg a gyors adatcserére, mindezt a készülék felnyitása vagy számítógép csatlakoztatása nélkül.

A Toshiba nagyon elégedett az SMMS-e sikerével, de nem
ücsörög a babérjain. Még ebben az évben bemutatja az új
SHRM-e rendszert, amely az SMMS-e kültéri egységek sikeres újításait hozzáférhetõvé teszi a háromcsöves technológiát
alkalmazó termékekben is!
A Toshiba a tartós minõséget képviseli. A TOSHIBA klímaberendezésekrõl és levegõ-víz hõszivattyúkról további
információt a www.toshiba-aircondition.com, illetve a
www.toshiba-estia.com honlapokon, vagy közvetlenül a helyi
Toshiba képviseleteknél talál.
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