
Najboljša klima 
za vaše podjetje
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INDIVIDUALNE 
TEHNOLOGIJE 
ZA LJUDI IN GO-
SPODARSTVO
Klimatska naprava v mnogih pogledih skrbi za optimalno 
notranjo klimo, saj prijetno ohlajen prostor s svežim zra-
kom dobro dene zaposlenim in strankam, pa tudi občutljivi 
tehnologiji. TOSHIBA ponuja klimatske sisteme, pri katerih 
sta na prvem mestu prilagodljivost in učinkovitost, ter tako 
podpirajo vašo poslovno učinkovitost.
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POGLAVJE

RAZREDI  
UČINKOVITOSTI

ENO-/VEČPRO-
STORSKA REŠITEV

NOTRANJE IN  
ZUNANJE NAPRAVE ZA 

VEČ PROSTOROV

KRMILJENJE

ESTIA –  
TOPLOTNA ČRPALKA  

ZRAK-VODA

ZAKAJ TOSHIBA?

Naprave za poslovne in indu-
strijske objekte
Trgovina, pisarna, hotel ali tehnični 
prostor – naprave TOSHIBA zaneslji-
vo klimatizirajo vaše prostore. Indi-
vidualne nastavitve zagotavljajo tiho 
hlajenje in ogrevanje brez prepiha.

TOSHIBA – Leading Innovation
V skladu s tem sloganom družba 
TOSHIBA vlaga v okolju prijazno 
tehnologijo in učinkovitost. Zato 
naprave TOSHIBA že skoraj 70 let 
spadajo med najbolj učinkovite 
sisteme na trgu. Zaradi edinstvene 
tehnologije so zagotovljeni optimalni 
pogoji pri nizkih stroških delovanja.

VRF SISTEMI IN 
TEHNOLOGIJA

NOTRANJE IN 
 ZUNANJE NAPRAVE 

ZA EN PROSTOR

PREGLED 
TEHNOLOGIJ
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POGLAVJE

PREDNOSTI ZA 
VAŠE PODJETJE

Optimalno okolje bistveno 
poveča storilnost in s tem 
tudi vaš gospodarski uspeh. 

Sodobne klimatske naprave združujejo veliko prednosti v eni napravi: 
niso primerne samo za hlajenje, temveč tudi za ogrevanje, pripravo to-
ple vode, razvlaževanje in fi ltriranje zraka. Poleg tega klimatske naprave 
TOSHIBA močno povečajo sposobnost koncentracije zaposlenih. Ali 
ste vedeli, da se storilnost pri sobni temperaturi nad 24 °C znatno 
zmanjša? Pri 33 °C pade celo pod 50 %. Na sposobnost koncentracije 
vpliva tudi previsoka vlažnost zraka. 

ZAKAJ TOSHIBA?
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POGLAVJE

Vaš strokovni partner 

Naj gre za načrtovanje pri novogradnji ali obnovo 
obstoječih sistemov – strokovni partnerji podjetja 
TOSHIBA najdejo pametne rešitve. S pomočjo 
sodobne programske opreme in z dolgoletnimi 
izkušnjami načrtujejo celovite klimatske sisteme 
ter poskrbijo za cenovno ugodno montažo in 
vzdrževanje. Obrnite se na enega od številnih 
strokovnih partnerjev podjetja TOSHIBA in izberite 
popolno klimo strokovnjaka.

Energetska učinkovitost

Vsi modeli imajo najvišje vrednosti učinkovitosti. 
Pri VRF sistemih je na primer dosežena sezon-
ska energetska učinkovitost (ESEER) do 10,99.

Dolga življenjska doba

V podjetju TOSHIBA uporabljajo izjemno 
napredne tehnologije, ki jih nenehno razvijajo – 
tako želijo zmanjšati vaše stroške in zagotoviti 
dolgo življenjsko dobo naprav.

24-urno neprekinjeno delovanje

Naprave TOSHIBA Business so primerne za 
neprekinjeno uporabo v prostorih z občutlji-
vo tehnologijo, saj zagotavljajo stalno sobno 
temperaturo.

Prilagodljivost

Zunanje naprave, ki zavzamejo malo 
prostora, velika izbira notranjih naprav in 
prilagodljive možnosti montaže zagotavljajo 
največjo možno prilagodljivost sistema.

Širše območje delovanja

Inovativna tehnologija omogoča uporabo 
pri zunanji temperaturi med –25 in +46 °C. 
Tako lahko naprava poskrbi tudi za celotno 
potrebo po ogrevanju. 

Zanesljivost

TOSHIBA je sinonim za najvišjo kakovost 
in nemoteno delovanje. Tudi če bi prišlo do 
okvare kompresorja (kar je malo verjetno), je 
na voljo rezervna funkcija.

ZAKAJ TOSHIBA?
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POGLAVJE

Enoprostorska rešitev – RAV

Aplikacije TOSHIBA Business obsegajo dva sistema: enoprostorska 
 rešitev (RAV) z največ štirimi notranjimi napravami v enem temperaturnem 
območju in večprostorska rešitev (VRF) za velike stavbe s skoraj neomeje-
nimi možnostmi kombinacije notranjih naprav in temperaturnih območij.

Enoprostorska rešitev je primerna za manjše poslovne 
objekte, na primer pisarne, prodajalne ali tehnične prosto-
re, pri katerih je ključnega pomena zanesljivost in kjer je 
možno neprekinjeno delovanje. Tukaj se lahko na zunanjo 
napravo priklopijo največ štiri notranje naprave enakega 
tipa. Zmogljivost hlajenja je med 2,5 in 23 kW.

Hlajenje ali ogrevanje

Sistem lahko hladi ali ogreva prostor, 
zato ga lahko uporabljate celo leto.

24-urno neprekinjeno delovanje

Tehnični prostori, skladišča ali laboratoriji 
zahtevajo natančno določeno notranjo klimo 
skozi celo leto.

Do štiri notranje naprave

Za optimalno porazdelitev zraka lahko 
kombinirate več notranjih naprav.

Raznolika uporaba

Naprave se lahko uporabljajo v majhnih 
prostorih, pa tudi v velikih trgovinah.

VELIKO ALI 
MAJHNO

Prednosti enoprostorske rešitve:

ENO-/VEČPROSTORSKA  
REŠITEV
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POGLAVJE

Večprostorska rešitev – VRF
Klimatski sistemi za kompleksne namestitve v velikih grad-
njah, na primer poslovnih stavbah, nakupovalnih središčih 
ali hotelih. Ta sistem ponuja največjo prilagodljivost. V enem 
hladilnem krogu lahko kombinirate do 64 notranjih naprav. 
Zmogljivost hlajenja je do 168 kW na hladilni krog.

Rekuperacija toplote

Proizvedena toplotna energija iz enega dela 
stavbe se lahko skoraj brez izgube uporabi 
za ogrevanje v drugih prostorih.

Hkratno hlajenje in ogrevanje

Zaradi 3-cevnega sistema je možno neodvisno 
hkratno hlajenje in ogrevanje v različnih prosto-
rih ali delih stavbe.

Največja prilagodljivost sistema 

Skupna dolžina cevi do 1000 m in višinska 
razlika do 90 m izpolnita vse želje.

Do 64 notranjih naprav

V en hladilni krog lahko namestite največ 
64 notranjih naprav. Kombinirate lahko več 
hladilnih krogov.

Prednosti večprostorske rešitve:

ENO-/VEČPROSTORSKA  
REŠITEV

77



POGLAVJE

Tiho in trajno
Dvojni rotacijski batni kompresor 
TOSHIBA je sestavljen iz dveh 
batov, ki se vrtita v nasprotni smeri. 
To zagotavlja maksimalno mehan-
sko stabilnost in s tem manj vibra-
cij. Na kratko: naprave TOSHIBA 
so tihe in trajne.

Stalna temperatura
Inverterski sistem TOSHIBA z 
inteligentnim krmiljenjem nenehno 
regulira razpon modulacije med 20 
in 100 %. To zagotavlja stalno tem-
peraturo brez nenehnega vklapljanja 
in izklapljanja.

Izpopolnjena učinkovitost
Deljena lamela je edinstven element, 
razvit v podjetju. Učinkovitost siste-
ma je izpopolnjena, pri čemer je pa-
dec tlaka v kompresorju zmanjšan. 
Poseben premaz iz diamantnega 
ogljika skrbi za dolgo življenjsko 
dobo in izjemno zanesljivost.

KAJ SE 
SKRIVA V 
NOTRAN-
JOSTI

TEHNOLOGIJE

TEMPERATURA

INVERTERSKA TEH-
NOLOGIJA

hitro hla-
jenje
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POGLAVJE

Samodejno spreminjanje načina
Če se želena temperatura bistveno 
razlikuje od dejanske in jo želite hitro 
doseči, aktivirajte način PAM* – tu-
kaj je potreben način »High Power«. 
Ko je temperatura dosežena, se 
vzdržuje z najmanjšo možno porabo 
energije (način PWM*).

Spremenljivo nastavljanje
Hitrost kompresorja in s tem zmo-
gljivost sistema lahko nastavljate po 
korakih po 0,1 Hz. Tako je mogoča 
natančna nastavitev; poraba energi-
je je optimalna.

Individualne nastavitve
Posebni načini, na primer »Soft 
Cooling« ali »Dual Setpoint« zago-
tavljajo neomejeno dobro počutje. 
Funkcija za udobje ali funkcija za 
učinkovitost: TOSHIBA omogoča 
enostavno krmiljenje.

želena tem-
peratura

previsoka 
temperatura

prenizka tem-
peratura

ČAS

Prednosti, ki jih 
ponuja TOSHIBA

Za upravljavca

Visoke vrednosti ESEER zagotavljajo 
učinkovitost naprav – predvsem 
prihranek energije pri najpogosteje 
uporabljani delni obremenitvi. Poleg 
tega imate možnost povezati vse 
običajne sisteme za upravljanje stavb 
in osrednje krmiljenje prilagoditi vašim 
potrebam. Razširjeno partnersko 
omrežje vam nudi podporo pri načrto-
vanju in vzdrževanju.

Za končne stranke

Sobna temperatura in zračni tok 
naprav sta nastavljiva individualno. 
Enostavni daljinski upravljalniki skrbi-
jo za udobno upravljanje.

Za načrtovalca

18 tipov, 14 ravni zmogljivosti in 128 
notranjih naprav omogoča največjo 
prilagodljivost pri načrtovanju in name-
ščanju. Pri tem vam je v pomoč pro-
gram za načrtovanje »DesignAIRS«.

TEHNOLOGIJE

*Pulzno amplitudna oz. pulzno širinska modulacija
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POGLAVJERAZREDI UČINKOVITOSTI

Sezonska energetska učinkovitost:

Najvišja stopnja učin-
kovitosti pri minimalnih 
stroških obratovanja – to 
je za podjetje TOSHIBA 
zelo pomembno. Učin-
kovitost naprav je po 
evropski lestvici ocenje-
na kot zelo visoka.

Standardizirana učinkovitost
Merila učinkovitosti SEER oz. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency 
Ratio) in SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) označujejo razmerje 
med uporabno hladilno oz. ogrevalno močjo in porabljeno električno energi-
jo. Merjenje učinkovitosti se izvaja pri štirih različnih zunanjih temperaturah.

Ob upoštevanju različnih zunanjih temperatur je v oceno vključeno delovanje 
pri delni obremenitvi z več kot 90 % – tukaj blesti inverterska  tehnologija 
podjetja TOSHIBA skupaj z dvojnim rotacijskim batnim kompresorjem. 
 Osupljive vrednosti ESEER in SCOP so navedene pri zunanjih napravah.

NAJVIŠJA  
UČINKOVITOST

COP

COP (Coefficient Of Performance) označuje 
energetsko učinkovitost naprave pri ogrevanju. 
Vrednost COP 4,0 na primer pomeni, da se iz 
1 kW električne energije ustvarijo 4 kW ogreval-
ne moči – torej štirikrat več.

SCOP

SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) 
upošteva celo leto z dodatnimi meritvami pri 
zunanjih temperaturah +12, +7, +2 in –7 °C.
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POGLAVJE

EER in SEER

Pri hlajenju je kazalnik SEER (Seasonal 
Energy Efficiency Ratio) razširitev kazalni-
ka EER (Energy Efficiency Ratio), ki vklju-
čuje sezonske faktorje. Merilne točke so 
pri +20, +25, +30 in +35 °C.

ESEER 

Sistemi VRF se danes večinoma ocenjujejo 
po njihovi vrednosti ESEER (European SEER), 
ki vključuje faktorje delne obremenitve. Za 
to se uporablja formula, ki tvori vsoto štirih 
posameznih vrednosti z različnimi ponderji.

Celoletno  
delovanje

Minimalni stroški 
obratovanja

Najvišje vrednosti  
učinkovitosti

Spremenljiva  
delna obremenitev

RAZREDI UČINKOVITOSTI
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Zahteve

Prostor s strežniki v velikosti 12 m2 se 
klimatizira s klimatsko napravo TOSHIBA 
z 24-urnim neprekinjenim delovanjem 
na stalni temperaturi. Uporabljeni sistem 
ponuja največjo varnost delovanja.

TOSHIBA V 
PROSTORU 
S STREŽNIKI

Priporoča se stalna temperatura med 22 in 25 °C, saj se 
lahko sicer naprave okvarijo in življenjska doba ventilatorja 
strežnika se skrajša. Poleg tega je treba preprečiti razvlaže-
vanje tako, da lahko klimatska naprava učinkovito deluje.

Strežniška omara oddaja toploto 5 kW. 
Ker sobna temperatura nad 35 °C lahko 
vpliva na občutljive naprave, mora biti 
prostor s strežniki 24 ur na dan in 7 dni 
v tednu hlajen  zanesljivo.

TOSHIBA LIVE:  
PROSTOR S STREŽNIKI

12
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POGLAVJE

TOSHIBA LIVE
TOSHIBA ponuja zanesljive sisteme za posebne 
zahteve – z neprekinjenim 24-urnim delovanjem in 
ustreznimi varnostnimi sistemi. 

Sistem

Dve zunanji napravi Super Digital Inverter za 
največjo zanesljivost pri zunanji temperaturi 
do –20 °C. Dva sistema s hladilno močjo po 
7,1 kW in stropnimi napravami, s katerimi 
prihranite prostor – za 100 % redundanco 
in visoko zmogljivost pri najmanjšem razvla-
ževanju. Redundančni modul TOSHIBA 
skrbi za varnost in transparentnost funkcij.

Krmiljenje

Krmiljenje redundančnega modula je mogo-
če prek vseh spletnih brskalnikov. Sporočila 
o napakah in delovanju. 

Učinkovitost

Kombinacija Super Digital Inverter zagotavlja 
najboljšo učinkovitost: vrednost SEER 6,21, A++.

Rešitev

TOSHIBA LIVE:  
PROSTOR S STREŽNIKI

Imate podoben projekt? Strokovni 
partner podjetja TOSHIBA vam bo 
z veseljem svetoval in nudil podporo 
od načrtovanja do vzdrževanja.

1313



Pa

V × Š × G

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

NOTRANJE NAPRAVE
EN PROSTOR
Spodnje notranje naprave so primerne za enoprostorsko rešitev za poslovne objekte. 
Strokovni partner podjetja TOSHIBA vam bo pomagal pri izbiri in načrtovanju.

STENSKE NAPRAVE
Stran 15

KASETNE NAPRAVE
Tanka kaseta 60 × 60
Pametna kaseta
4-smerna standardna kaseta
Stran 16

KANALSKE NAPRAVE
Ploska kanalska naprava
Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava
Stran 17

STROPNA NAPRAVA
Stran 18

POSEBNE REŠITVE
Zračne zavese
Prezračevalni priklopni modul   
za odpadni zrak
Prezračevalni priklopni modul, 0 – 10 V
Strani 18 –19

Hladilna moč (kW)

Ogrevalna moč (kW)

Energetski razred, odvisen od 
kombinacije

Raven zvočnega tlaka (dB(A))

Količina zraka (m3/h)

Zunanji statični tlak (Pa)

Mere (cm)

14



R410A

R410A

R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Stenske naprave
ENOSTAVNE ZA MONTAŽO IN UČINKOVITE

Stenska naprava do 3,6 kW
Stenska naprava od 5,0 kW





Vsestranska rešitev

Udobna vsestranska naprava

Stenska naprava 
2,5/3,6 kW

Stenska naprava 
2,5/3,6/5/6 kW

A+

-

29 – 45

-

350 – 690

-

2,5 – 3,6

2,5 – 3,6

3,4 – 4,0

3,4 – 4,0

27 × 79 × 22 cm

-

V × Š × G

V × Š × G

 Dodatek: več moči

Stenska naprava 5/6 kW

A+ 36 – 47 840 – 10205,0 – 6,7 5,6 – 8,0 32 × 105 × 23 cm

V × Š × G

Te stenske naprave so s svojo nevpadljivo zasnovo primerne za pisarne, trgovine, 
hotele, tehnične prostore, restavracije itd. Tiho in učinkovito delovanje z optimalno 
porazdelitvijo zraka zaradi 5-stopenjskega ventilatorja ter velike lamele za zračni 
tok. Funkcija samočiščenja po koncu delovanja popolnoma osuši toplotni izme-
njevalnik in skupaj s prašnim fi ltrom, ki ga zlahka očistite, zagotavlja preventivno 
higieno. Infrardeči daljinski upravljalnik je priložen kot del standardne opreme.

15



R410A

R32

R32

R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Kasetne naprave
ODLIČNA PORAZDELITEV ZRAKA

Tanka kaseta 60 × 60
Pametna kaseta
4-smerna standardna kaseta

 Visokoučinkoviti 360° klasik

Izjemna učinkovitost s ploskim panelom in udobnimi funkcijami 
za kombinacijo z zunanjimi napravami Super digital inverter.

Pametna kaseta 

A++ – A+++5,0 – 12,5 5,6 – 14,0

 360° klasik

Optimalna 360° porazdelitev zraka. Individualno udobje, 
tudi v velikih prostorih z velikimi potrebami po moči.

4-smerna standardna kaseta

28 – 44

26 – 48

30 – 44

780 – 2100

750 – 2250

440 – 798

5,0 – 12,5 5,3 – 14,0
26 × 84 × 84 cm (do 7,1 kW) 
32 × 84 × 84 cm (od 10,0 kW)

26 × 84 × 84 cm (5 kW) 
32 × 84 × 84 cm (od 7,1 kW)

V × Š × G

V × Š × G

 Popolna izbira za rasterski strop Euro

Tanek panel s samo 62 × 62 cm za popoln videz v   
rasterskem stropu. Dodatni senzor gibanja varčuje z   
energijo, ko v prostoru ni oseb.

Tanka kaseta 60 × 60 

A – A++2,5 – 5,0 3,4 – 5,3 26 × 57 × 57 cm

V × Š × G

Kaseta se zaradi svoje omejene višine neopazno prilega v vsak spuščeni strop. 
Zračne lopute se upravljajo ločeno in zagotavljajo optimalno porazdelitev zraka 
ob izjemno tihem delovanju. Črpalka za kondenzat z 850-milimetrsko tlačno 
višino je vgrajena v vse kasete. Poleg tega je z zunanjim ventilatorjem mogoč 
dovod svežega zraka, in sicer do 15 % nominalne količine zraka – odprtina za 
priključitev je že pripravljena.

A++ – A+++
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R410A

R32

R410A

R32

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Kanalske naprave
NEVIDNA KLIMATIZACIJA

Ploska kanalska naprava 
Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava

Standardna kanalska naprava

Ne glede na obliko vašega prostora kanalske naprave povsod zagotavljajo 
enakomerno temperaturo. Zrak se lahko v prostor neopazno dovede z  
najmanjšo hitrostjo prek ene ali več zračnih odprtin. V vse kanalske naprave 
s hladilno močjo do 16 kW je vgrajena črpalka za kondenzat z 850-milimetrsko 
tlačno višino.

 Neviden klasik

Dovod zraka je mogoč prek spodnje ali hrbtne strani. Do-
datno je na voljo spojna prirobnica s tremi ali štirimi okrogli-
mi priključki. Primerno tudi za priključitev tekstilnih cevi.

27 × 70 × 75 cm (5,0 kW) 
27 × 100 × 75 cm (7,1 kW) 
27 × 140 × 75 cm (od 10,0 kW)

V × Š × G

25 – 40 30 – 120480 – 21005,0 – 12,1 5,3 – 12,8
Pa

 Za omejen prostor

Ultra tanka oblika z najvišjo energetsko učinkovitostjo. 
Dovod zraka je mogoč prek spodnje ali hrbtne strani.

Tanka kanalska naprava

21 × 84 × 64 cm

V × Š × G

B – A++ 33 – 45 4 – 45480 – 7802,5 – 5,0 3,4 – 5,3
Pa

 S polno močjo

Zaradi visokega statičnega tlaka je naprava najbolj  
primerna za velike prostore. Dvižna črpalka za kondenzat 
in komplet zračnih filtrov Longlife sta na voljo posebej.

Visokotlačna kanalska naprava

19,0 – 22,5 22,4 – 27,0 36 – 46 2500 – 4800 45 × 140 × 90 cm

V × Š × G

50 – 250
Pa

A
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R410A

R32

R410A

Stropna naprava
POPOLNO OZRAČJE

Zaobljeni robovi poudarijo elegantno obliko. Velika 
zračna loputa zagotavlja veliko količino in optimalno 
porazdelitev zraka. Ravno pri ogrevanju prinaša  
to optimalno kroženje zraka veliko udobje. Zaradi 
uporabe novega toplotnega izmenjevalnika pa doseže 
naprava še višjo učinkovitost. 

 Dodatna oprema

Dvižna črpalka za kondenzat 
s 600-milimetrsko tlačno višino

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Zračne zavese
ENERGETSKO VARČNA ZRAČNA OVIRA

S funkcijo kroženja zraka poleti oz. funkcijo ogrevanja 
pozimi tvori zračna zavesa zračno zaporo na vhodih 
ter tako preprečuje izmenjavo zraka med notranjim in 
zunanjim območjem. Klimatiziran zrak tako ostane v  
območju za stranke, vhod pa je odprt.

 Raznolikost modelov

Tri izvedbe
Prosto obešena, vgrajena ali kaseta
Za širino vrat od 1 do 2,5 m
Največja višina vrat 3,2 m

28 – 46 540 – 20403,6 – 12,1 4,0 – 12,8

23 × 95 × 69 cm (do 5,0 kW) 
23 × 127 × 69 cm (6,9 kW) 
23 × 159 × 69 cm (od 10,0 kW)

V × Š × G

8 – 16,0 54 – 58 1600 – 5160

SKRBIMO ZA NARAVO
Energetska učinkovitost klimatskih naprav neposredno vpliva na 
stroške delovanja in okolje. Kakovost in trajnost uradno potrjuje 
Eurovent, ki potrjuje specifikacije o zmogljivosti izdelkov za 
klimatizacijo in hlajenje v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi.

A – A++
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R410A

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – RAV





Krmiljenje temperature odpadnega zraka

Krmili ogrevanje ali hlajenje priključenega toplotnega  
izmenjevalnika DX prek sobne temperature oz. temperature 
odpadnega zraka.

Zunanji nadzor zmogljivosti

Krmili ogrevanje ali hlajenje priključenega toplotnega 
izmenjevalnika DX prek 0 – 10 V signala za nadzor   
prezračevanja, v skladu z zahtevami po zmogljivosti.

Prezračevalni priklopni moduli
POVEZOVANJE TOPLOTNIH IZMENJEVALNIKOV DRUGIH PONUDNIKOV

Prezračevalni priklopni 
modul za odpadni zrak

Prezračevalni priklopni 
modul, 0 – 10 V

Krmiljenje temperature odpadnega zraka
Krmiljenje zmogljivosti, signal 0–10 voltov

Prezračevalni priklopni modul omogoča povezovanje 
zunanjega toplotnega izmenjevalnika v sistem TOSHIBA. 
Je popolna izbira za uporabo z osrednjim prezračevalnim 
sistemom ali zračnimi zavesami. Rešitev, pripravljena za 
priključitev (Plug & Play).

900 – 4200 40 × 30 × 15 cm5 – 23,0 5,6 – 27

V × Š × G

570 – 4200 40 × 30 × 15 cm0,9 – 27,0 0,8 – 31,5

V × Š × G

19



R32

R410A

ZUNANJE NAPRAVE – RAV

DI 3 2,5 3,4 l 6,10 4,48 55 x 78 x 29 46/47 1 1

DI 4 3,6 4,0 l 5,96 4,98 55 x 78 x 29 49/50 1 1

DI 5 5,0 5,3 l 6,14 4,51 55 x 78 x 29 46/48 1 1

DI 8 6,7 7,7 l 5,81 4,05 55 x 78 x 29 48/52 1 1

DI 11 10,0 11,2 l l 5,87 4,28 89 x 90 x 32 54/57 1 2

DI 14 12,1 12,8 l l 5,36 4,19 89 x 90 x 32 55/57 1 2

DI 3 2,5 3,4 l 5,90 4,00 55 × 78 × 29 46/47 1 1

DI 4 3,6 4,0 l 5,40 4,12 55 × 78 × 29 49/50 1 1

DI 5 5,0 5,3 l 6,14 4,51 55 × 78 × 29 46/48 1 1

DI 8 6,7 7,7 l 5,81 4,05 55 × 78 × 29 48/52 1 1

DI 11 10,0 11,2 l l 5,87 4,28 89 × 90 × 32 53/54 1 2

DI 14 12,0 12,8 l l 5,36 4,19 89 × 90 × 32 54/55 1 2

DI 16 14,0 16,0 l - - 134 × 90 × 32 51/53 1 3

DIGITAL INVERTER


Kompakten in lahek

2,5 do 14 kW pri hlajenju in 3,4 do 16 kW pri ogrevanju

1:1 Možnost priključitve ene ali največ treh notranjih naprav

V × Š × G
maks.

#
/

ZUNANJE NAPRAVE 
ZA EN PROSTOR
Ustrezne zunanje naprave za oskrbovanje do štirih notranjih naprav.  
Strokovni svetovalec vam bo z veseljem pomagal pri izbiri.
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R32

R410A

R410A

#

ZUNANJE NAPRAVE – RAV

SUPER DIGITAL INVERTER

DIGITAL INVERTER BIG





Visoka učinkovitost

Hlajenje pri zunanji temperaturi od –15 do +46 °C

Ogrevanje pri zunanji temperaturi od –20 do +15 °C

1:1 Možnost priključitve ene ali največ treh notranjih naprav

Raznoliko

Do 23 kW pri hlajenju in do 27 kW pri ogrevanju

1:1 Možnost priključitve ene ali največ štirih notranjih naprav

V × Š × G

V × Š × G

maks.

maks.

#

#

/

/

S-DI 5 – – l – – 63 x 80 x 30 – 1 1

S-DI 8 7,1 8,0 l 8,80 5,22 105 x 101 x 37 46/48 1 1

S-DI 11 10,0 11,2 l 8,65 4,73 155 x 101 x 37 49/50 1 2

S-DI 14 12,5 14,0 l 8,15 4,72 155 x 101 x 37 50/51 1 2

S-DI 5 5,3 5,6 l 6,17 4,58 55 × 78 × 29 47/48 1 1

S-DI 8 7,1 8,0 l 5,88 3,87 89 × 90 × 32 48/49 1 1

S-DI 11 10,0 11,2 l l 6,60 4,28 134 × 90 × 32 49/50 1 2

S-DI 14 12,5 14,0 l l – – 134 × 90 × 32 51/52 1 2

S-DI 16 14,0 16,0 l – – 134 × 90 × 32 51/53 1 3

DI BIG 22 19,0 22,4 l – – 155 × 101 × 37 58/60 1 4

DI BIG 28 23,0 27,0 l – – 155 × 101 × 37 61/63 1 4

maks.

Hladilna moč (kW)

Ogrevalna moč (kW)

230 V/1 faza 

400 V/3 faze

SEER
odvisno od kombinacije

SCOP 
odvisno od kombinacije

Mere (cm)

Raven zvočnega tlaka (db(A))

Število kombiniranih zunanjih naprav

Največje število povezanih 
notranjih naprav 

V × Š × G
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TOSHIBA LIVE: HOTEL

Zahteve

Hotel s 4 zvezdicami in 142 sobami, 3000 
m2 velikim območjem za sprostitev, štirimi 
konferenčnimi prostori, restavracijami, raz-
ličnimi sosednjimi prostori in zimskim vrtom 
je bil opremljen z napravami TOSHIBA.

TOSHIBA 
V HOTELU

Klimatski sistem hotela se mora v prvi vrsti neopazno vklju-
čiti v dizajn, hkrati pa pokriti dodaten nabor funkcij. Poleg 
ogrevanja in hlajenja je treba razmisliti tudi o oskrbi s svežim 
zrakom. V številnih hotelih se uporablja osrednji sistem pre-
zračevanja ali pa se znotraj sistema pripravlja topla voda.

Hotelski gostje imajo visoka pričakova-
nja in individualne potrebe. Pri načrtova-
nju pa je najpomembnejša učinkovitost. 
TOSHIBA združuje oboje.
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POGLAVJETOSHIBA LIVE: HOTEL





Sistem

14 zunanjih naprav, skupna hladilna moč 
535 kW. 3-delni osrednji sistem prezrače-
vanja, ki vključuje 12 prezračevalnih priklo-
pnih modulov. Klimatizacija prostorov prek 
stenskih, kasetnih in kanalskih naprav.

Krmiljenje

Centralno krmiljenje prek sistema za 
upravljanje stavb z vmesniki MODBUS® 
in upravljalnikom z zaslonom na dotik. 
Lokalni komfortni daljinski upravljalniki v 
sobah za goste.

Učinkovitost

3-cevni sistem uporablja presežek toplo-
tne energije za ogrevanje vode. Funkcija 
ponastavitve za časovno omejeno pona-
stavitev na predhodno določene nastavi-
tve. Okenski kontakti in bralniki kartic za 
sobe skrajšajo nepotreben čas delovanja.



TOSHIBA LIVE
Sistemi Toshiba ponujajo zelo prilagodljivo postavitev, 
enostavno namestitev in raznolike možnosti povezovanja 
z obstoječimi sistemi. Pri tem je učinkovitost za podjetje 
TOSHIBA bistvenega pomena.

Rešitev

 Imate podoben projekt? Strokovni 
partner podjetja TOSHIBA vam bo 
z veseljem svetoval in nudil podporo 
od načrtovanja do vzdrževanja.
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VRF SISTEMI

Podrobnosti 
VRF tehnologije
VRF je kratica za »Vari-
able Refrigerant Flow« 
(spremenljiv pretok hladil-
nega sredstva). Velikost 
stavbe ni pomembna – 
sistem popolno uravnava 
pretok hladiva, tako da 
so vse notranje naprave 
vedno oskrbljene s pot-
rebno količino hladiva.

Popolno upravljanje hladiva s tehnologijo IFT
Mikroprocesor IFT (Intelligent Flow Technology) obdela 
podatke vseh senzorjev v sistemu in tako optimalno 
porazdeli zmogljivost. Prevelika in premajhna zmogljivost 
se uravnovesita neodvisno od mesta v stavbi.

Neprekinjeno ogrevanje s funkcijo 
»Continuous Heating«
Senzorji na zunanji napravi prepoznajo že najmanjše 
zmrzovanje in se takoj odzovejo. Druge naprave morajo 
med postopkom odtaljevanja začasno prekiniti ogreva-
nje, TOSHIBA pa uporablja inteligentni sistem obvoda in 
še naprej zagotavlja ogrevanje.
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POGLAVJEVRF SISTEMI

Orodja za načrtovalce in tehnike
Inteligentna programska 
orodja poenostavijo življe-
nje na obeh plateh: prijet-
no načrtovanje na začet-
ku projekta in enostaven 
dostop do podatkov pri 
že nameščeni napravi.

DesignAIRS
Varno in učinkovito načrtovanje zahteva veliko več kot le kombiniranje 
notranjih in zunanjih naprav. Programska oprema DesignAIRS ponuja 
realistično predstavitev enega ali več celotnih sistemov z individualno ravnjo 
natančnosti. Vključevanje prostorskih načrtov in vseh možnosti upravljanja, 
izpis seznamov naprav, shem cevovodnega omrežja in napeljave – s priti-
skom gumba lahko vse izvozite v obliki datoteke .pdf ali datoteke programa 
AutoCAD®. Tako sta priprava ponudbe in priprava na delo hitri in učinkoviti.

Wave Tool
Prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika s sistemom Android 
lahko preberete podatke neposredno iz zunanje naprave ali jih vanjo zabele-
žite. Povežete jo lahko povsem enostavno prek brezžične tehnologije NFC, 
brez kablov. Naj gre za prvo uporabo ali servisiranje: podatki celotnega sis-
tema, obravnava naprave, zgodovina in še veliko več so vam hitro na voljo, 
tako da jih lahko obdelate na mestu uporabe ali jih prenesete.
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Heating Cooling

POGLAVJEVRF TEHNOLOGIJA

90-metrska višinska razlika

Višinska razlika med zunanjo napravo in 
najbolj oddaljeno notranjo napravo je lahko 
največ 90 m. To ustreza 25-nadstropni stavbi.

1000 m cevi

Cevi maksimalne dolžine 1000 m omogočajo 
še bolj prilagodljivo načrtovanje in nameščanje.



2-cevna tehnologija
Ta sistem lahko ogreva ali hladi – odvisno od sezone in želje uporab-
nika. Skrbi za optimalno ravnovesje med temperaturo in vlažnostjo 
pri nizkih obratovalnih stroških. Prilagodljivost zagotavljajo raznolike 
kombinacije notranjih naprav ter enostaven sistem cevi in napeljava.

HLAJENJE / OGRE-
VANJE ALI OBOJE? 

Prilagodljivost sistema:

Pri večprostorskih sistemih VRF lahko izbirate med 2-cevnimi 
in 3-cevnimi sistemi za hkratno hlajenje in ogrevanje.
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Heating Cooling

POGLAVJEVRF TEHNOLOGIJA

 Kompaktna oblika

Zaradi majhnih dimenzij ne 
potrebujete veliko prostora. 

Prilagodljivi hladilni krogi

Več hladilnih krogov lahko združite v en 
velik sistem za centralno upravljanje. 

3-cevna tehnologija
S tem sistemom je možno hkratno in neodvisno ogrevanje in hla-
jenje. Še posebej učinkovita je ta tehnologija v stavbah z različnimi 
toplotnimi obremenitvami ali prostori, ki stalno ustvarjajo odpadno 
toploto. Proizvedena toplotna energija iz enega dela stavbe se lahko 
skoraj brez izgube uporabi za ogrevanje v drugih prostorih. Največja 
učinkovitost je zagotovljena!
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NOTRANJE NAPRAVE – VRF

NOTRANJE NAPRAVE
VEČ PROSTOROV
Naslednje notranje naprave so primerne za kompleksne namestitve v velikih stavbah. 
Pri izbiri in načrtovanju vam bo pomagal strokovni partner podjetja TOSHIBA.

Hladilna moč (kW)

Ogrevalna moč (kW)

Zunanji statični tlak (Pa)

Temperatura vode (°C)

Pa

KANALSKE NAPRAVE
Ploska kanalska naprava
Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava 
Kanalska naprava za svež zrak
Strani 32–33

STROPNA NAPRAVA
Stran 33

KONZOLNA NAPRAVA
Stran 34

STENSKE NAPRAVE
Serija 7
Serija 3
Stran 29

KASETNE NAPRAVE
Tanka kaseta 60 × 60
4-smerna standardna kaseta
2-smerna kaseta
1-smerna kaseta
Strani 30–31

VGRADNA KONZOLNA NAPRAVA
Stran 34

STOJEČA NAPRAVA
Stran 34

POSEBNE REŠITVE
Prezračevalni priklopni modul za   
odpadni zrak
Prezračevalni priklopni modul, 0–10 V
Priklopni moduli za toplo vodo MT & HT
Toplotni izmenjevalnik VN
Strani 35–36
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R410A

R410A

 Udobna vsestranska naprava 

Stenska naprava serije 7

1,7 – 3,6 1,9 – 4,0 25 – 37 270 – 540 29 × 80 × 23 cm

V × Š × G

Raven zvočnega tlaka (db(A))

Količina zraka (m3/h)

Stenske naprave
PREPROSTO IN UČINKOVITO

Stenska naprava serije 7
Stenska naprava serije 3

 Vsestranska naprava – tudi za velike 
potrebe po električni energiji

Stenska naprava serije 3

2,2 – 7,1 2,5 – 8,0 28 – 46 390 – 1020 32 × 105 × 23 cm

V × Š × G

Hitrost pretoka vode (l/min)

Mere (cm)

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Te stenske naprave so s svojo nevpadljivo zasnovo primerne za pisarne, 
trgovine, hotele, tehnične prostore, restavracije itd. Tiho in učinkovito 
delovanje z optimalno porazdelitvijo zraka zaradi 5-stopenjskega venti-
latorja ter velike lamele za zračni tok. Funkcija samočiščenja po koncu 
delovanja popolnoma osuši toplotni izmenjevalnik in skupaj s prašnim 
fi ltrom, ki ga zlahka očistite, zagotavlja preventivno higieno. Infrardeči  
daljinski upravljalnik je priložen kot del standardne opreme. Za še pose-
bej tiho delovanje je na voljo zunanji komplet PMV. 

V × Š × G
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R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Kasetne naprave
ODLIČNA PORAZDELITEV ZRAKA

Tanka kaseta 60 × 60
4-smerna standardna kaseta
2-smerna kaseta
1-smerna kaseta

Kaseta se zaradi svoje omejene višine neopazno prilega v vsak spuščeni 
strop. Zračne lopute se upravljajo ločeno in zagotavljajo optimalno 
porazdelitev zraka ob izjemno tihem delovanju. Črpalka za kondenzat 
z 850-milimetrsko tlačno višino je vgrajena v vse kasete. Poleg tega je 
z zunanjim ventilatorjem mogoč dovod svežega zraka, in sicer do 15 % 
nominalne količine zraka – odprtina za priključitev je že pripravljena.


Tanka kaseta 60 × 60 

1,7 – 5,6 1,9 – 6,3 29 – 47 365 – 840 26 × 57 × 57 cm

V × Š × G

Popolna izbira za rasterski strop Euro

Tanek panel s samo 62 × 62 cm za popoln videz 
v rasterskem stropu. Dodatni senzor gibanja  
varčuje z energijo, ko v prostoru ni oseb.

KATERA HLADILNA TEKOČINA? 
TOSHIBA uporablja samo hladilno tekočino, ki ne vsebuje klorofluo-
roogljikovodikov in ni škodljiva ozonu. Uporabljena hladilna tekočina 
R410A (od 14 kW) dosega visoko energetsko učinkovitost in je 
pretežno neškodljivo za ozonsko plast.
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R410A

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

 360° klasik

Optimalna 360° porazdelitev zraka in  
individualno udobje – tudi v velikih prostorih 
z velikimi potrebami po električni energiji.

4-smerna standardna kaseta

2,8 – 16,0 3,2 – 18,0 27 – 46 680 – 2130
26 × 84 × 84 cm (do 9,0 kW) 
32 × 84 × 84 cm (od 11,2 kW)

V × Š × G


1-smerna kaseta 

Enosmerni vpih zraka

Popolna rešitev za dolge in ozke 
prostore z velikimi okni.

2,2 – 7,1 2,5 – 8,0 32 – 45 480 – 1140
23 × 85 × 40 cm (do 3,6 kW) 
20 × 100 × 71 cm (od 4,5 kW)

V × Š × G


2-smerna kaseta 

Velika raznolikost delovanja

Popolna rešitev za dolge in ozke prostore;  
na voljo v 11 stopnjah zmogljivosti.

2,2 – 16,0 2,5 – 18,0 30 – 46 450 – 2040

29 × 81 × 57 cm (do 4,5 kW) 
34 × 118 × 57 cm (5,6–9,0 kW) 
34 × 160 × 57 cm (od 11,2 kW)

V × Š × G
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R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Kanalske naprave
NEVIDNA KLIMATIZACIJA

Ploska kanalska naprava
Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava
Kanalska naprava za svež zrak

Ne glede na obliko vašega prostora kanalske naprave povsod 
zagotavljajo enakomerno temperaturo. Zrak se lahko v prostor 
neopazno dovede prek ene ali več zračnih odprtin – brez prepiha. V 
vse kanalske naprave s hladilno močjo do 16 kW je vgrajena črpalka 
za kondenzat z 850-milimetrsko tlačno višino.


Standardna kanalska naprava

Neviden klasik

Dovod zraka je mogoč prek spodnje ali hrbtne strani. Do-
datno je na voljo spojna prirobnica s tremi ali štirimi okrogli-
mi priključki. Primerno tudi za priključitev tekstilnih cevi.

2,2 – 16,0 2,5 – 18,0 30 – 12023 – 40 360 – 2100

27 × 70 × 75 cm (do 5,6 kW) 
27 × 100 × 75 cm (7,1–9,0 kW) 
27 × 140 × 75 cm (od 11,2 kW)

V × Š × G

Pa


Ploska kanalska naprava

Za omejen prostor

Ultra tanka oblika z najvišjo energetsko učinkovitostjo. 
Dovod zraka je mogoč prek spodnje ali hrbtne strani.

1,7 – 8,0 1,9 – 9,0 2 – 4624 – 38 370 – 1080
21 × 84 × 64 cm (do 5,6 kW) 
21 × 114 × 64 cm (od 7,1 kW)

V × Š × G

Pa
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R410A

R410A



 Za predkondicioniranje svežega zraka

Funkcija predhodnega ogrevanja ali hlajenja v kombi-
naciji z drugimi notranjimi napravami. Dvižna črpalka 
za kondenzat je na voljo kot dodatna oprema.

Visokotlačna kanalska naprava

Kanalska naprava za svež zrak

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

14,0 – 28,0 8,9 – 17,4 41 – 46
49 × 89 × 126 cm (14,0 kW) 
49 × 139 × 126 cm (22,4–28,0 kW)

V × Š × G

1080 – 2100

S polno močjo

Zaradi visokega statičnega tlaka je naprava najbolj  
primerna za velike objekte. Dvižna črpalka za kondenzat 
in komplet zračnih filtrov Longlife sta na voljo posebej.

Stropna naprava
POPOLNO OZRAČJE

Zaobljeni robovi poskrbijo za elegantnen izgled. Velika 
zračna loputa skrbi za veliko količino in optimalno  
porazdelitev zraka. Ravno pri ogrevanju poskrbi to opti-
malno kroženje zraka za veliko udobje. Zaradi uporabe 
novega toplotnega izmenjevalnika pa doseže naprava še 
večjo učinkovitost. 



4,5 – 16,0 5,0 – 18,0 28 – 46 540 – 2040

23 × 95 × 69 cm (do 5,6 kW) 
23 × 127 × 69 cm (7,1/8,0 kW) 
23 × 159 × 69 cm (od 11,2 kW)

V × Š × G

Dodatna oprema

Dvižna črpalka za kondenzat 
s 600-milimetrsko tlačno višino

5,6 – 28,0 6,3 – 31,5 50 – 25030 – 46 550 – 4800

30 × 100 × 75 cm (do 8,0 kW) 
30 × 140 × 75 cm (11,2–16,0 kW) 
45 × 140 × 90 cm (od 22,4 kW)

V × Š × G

Pa
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R410A

R410A

Vgradna konzolna naprava
INDIVIDUALNI PANELI

Stoječa naprava
ZAVZAME MALO PROSTORA – ZA VSAK PROSTOR

Zaradi panela, ki ga lahko namestite na mestu   
vgradnje, se naprava popolnoma integrira v prostor. 

Tanka oblika omogoča prilagodljivo postavitev naprave. 
Z uporabo samodejnega načina za usmerjanje zraka 
(»Swing«) je porazdelitev zraka optimalna tudi, če napravo 
postavite v kot prostora. Na sprednjem panelu je vdolbina 
s pokrovom za vgradnjo daljinskega upravljalnika.





Ključne lastnosti

Enostavna montaža
Nameščanje panela na mestu vgradnje
Izbirno z infrardečim daljinskim upravljalnikom

Ključne lastnosti

Samodejno premikanje zračnih loput
Široka zračna odprtina
Prostostoječa

4,5 – 16,0 5,0 – 18,0 37 – 54 660 – 2160
175 × 60 × 21 cm (do 8,0 kW) 
175 × 60 × 39 cm (od 11,2 kW)

V × Š × G

Konzolna naprava
PRIMERNA ZA VSAK PROSTOR

Manjša kot standardni radiator, vendar s prilagodljivim  
izpihom zraka in edinstvenim učinkom talnega ogrevanja.  
Infrardeči daljinski upravljalnik je priložen kot del standardne 
opreme.  Ključne lastnosti

Učinek talnega ogrevanja
»Funkcija zelo tihega delovanja«

26 – 47 282 – 7262,2 – 5,6 2,5 – 6,3 60 × 70 × 22 cm

V × Š × G

32 – 422,2 – 7,1 2,5 – 8,0 300 – 950
60 × 74 × 22 cm (do 3,6 kW) 
60 × 104 × 22 cm (od 4,5 kW)

V × Š × G

NOTRANJE NAPRAVE – VRF
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NOTRANJE NAPRAVE – VRF





Krmiljenje sobne temperature/  
temperature odpadnega zraka

Na voljo so kompleti ventilov za 8, 14 in 28 kW
Možnost priklopa dodatnih notranjih naprav

Zunanji nadzor zmogljivosti

Krmili ogrevanje ali hlajenje priključenega toplotnega  
izmenjevalnika DX prek signala 0 – 10 V sistema za  
pravljanje stavb v skladu z zahtevami po zmogljivosti. Na 
voljo so kompleti ventilov za 11,2 – 16 kW in 22,4 – 28 kW. 
Priklop dodatnih notranjih naprav ni mogoč.

Prezračevalni priklopni moduli
POVEZOVANJE TOPLOTNIH IZMENJEVALNIKOV DRUGIH PONUDNIKOV

Prezračevalni priklopni 
modul za odpadni zrak

Prezračevalni priklopni 
modul, 0 – 10 V

Krmiljenje temperature odpadnega zraka
Krmiljenje zmogljivosti, signal 0–10 voltov

Prezračevalni priklopni modul omogoča povezovanje zunanjega 
toplotnega izmenjevalnika v sistem TOSHIBA. Je popolna izbira 
za uporabo z osrednjim prezračevalnim sistemom ali zračnimi 
zavesami. Modul je razširljiv za večje zmogljivosti. Napeljava 
je pripravljena za priklop. Za uporabo potrebujete ustrezen 
komplet ventilov.

5,6 – 28,0 6,3 – 31,5 720 – 5040 40 × 30 × 15 cm

V × Š × G

8,0 – 28,0 7,2 – 31,5 3300 – 5000 40 × 30 × 15 cm

V × Š × G
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R410A

Priklopni modul za toplo vodo MT
DODATNO OGREVANJE VODE

Priklopni modul za toplo vodo HT
PRIPRAVA TOPLE VODE V VISOKOTEMPERATURNIH SISTEMIH

Toplotni izmenjevalnik VN
VISOKOUČINKOVITA OSKRBA S SVEŽIM ZRAKOM

Z ogrevanjem vode za sisteme z nizko temperaturo je 
mogoče zelo učinkovito ogrevanje prostora ali priprava 
sanitarne vode. Modul lahko integrirate v vse vodne 
sisteme. 

Učinkovita priprava tople vode za visokotemperaturne 
sisteme. Za kombinacijo s 3-cevnimi sistemi z vrača-
njem toplote in zunanjimi vodnimi komponentami. 

Toplotni izmenjevalniki s križnim pretokom omogo-
čajo popolno rekuperacijo toplote iz klimatiziranega 
zraka v prostoru do 75 %.







Ključne lastnosti

Izhodna temperatura vode od 25 do 50 °C
Uravnavanje temperature predtoka
Možnost dveh modulov na sistem

Ključne lastnosti

Izhodna temperatura vode do 80 °C
Kompaktni kaskadni sistem
Za 3-cevne sisteme VRF

Ključne lastnosti

Na voljo z registrom za funkcijo   
ogrevanja/hlajenja
Možnost prostega hlajenja
Možnost vlaženja zraka

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

43 × 114 × 169 cm (4,1 kW)
43 × 119 × 174 cm (6,6/8,3 kW)

V × Š × G

4,1 – 8,3 5,5 – 10,9 20,0 – 43,5 28 – 158150 – 2000
Pa

22,9 – 45,88,0 – 16,0

14,0

25 – 50

80

58 × 40 × 25 cm

58 × 40 × 25 cm

V × Š × G

V × Š × G
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#

ZUNANJE NAPRAVE – VRF

ZUNANJE ENOTE    
ZA VEČ PROSTOROV
Zunanje naprave VRF pokrivajo širok spekter zmogljivosti in      
ponujajo raznolike možnosti kombiniranja. Strokovni svetovalec     
vam bo z veseljem pomagal pri izbiri ustrezne naprave.

POGOJI MERITEV ZA KLIMATSKE NAPRAVE TOSHIBA

Hlajenje: Zunanja temperatura: +35 °C pri suhem termometru 
 Notranja temperatura: +27 °C pri suhem termometru/+19 °C pri mokrem termometru 
 Vlažnost zraka: 50–55-odstotna relativna vlažnost

Ogrevanje: Zunanja temperatura: +7 °C pri suhem termometru/+6 °C pri mokrem termometru 
 Notranja temperatura: +20 °C pri suhem termometru

 Brez višinske razlike med notranjo in zunanjo napravo

Raven zvočnega tlaka:  Izmerjeno na razdalji 1 m od notranje naprave (1,5 m pri kasetnih in kanalskih napravah) oz.1 m od zunanje naprave. 
 Vrednosti so merjene v nehrupnem prostoru po JIS B8616; v vgrajenem stanju so lahko te vrednosti  
 višje, saj so prisotni zunanji faktorji.

Hladilna moč (kW)

Ogrevalna moč (kW)

230 V/1 faza 

400 V/3 faze

ESEER 
odvisno od kombinacije

SCOP 
odvisno od kombinacije

Mere (cm)

Raven zvočnega tlaka (db(A))

Število kombiniranih zunanjih naprav

Največje število povezanih  
notranjih naprav 

maks.

V × Š × G

37



R410A

POGLAVJEZUNANJE NAPRAVE – VRF

SKRBIMO    
ZA NARAVO
Energetska učinkovitost klimatskih naprav ne-
posredno vpliva na stroške delovanja in okolje. 
Vse naprave TOSHIBA dosegajo najvišje ener-
getske razrede – tako pri hlajenju kot pri ogre-
vanju. Našo kakovost uradno dokazuje certifi kat 
Eurovent, ki potrjuje specifi kacije o zmogljivosti 
izdelkov za klimatizacijo in hlajenje v skladu 
z evropskimi in mednarodnimi standardi.

MINI SMMS 4 12,1 12,5 l 8,89 5,15 91 x 99 x 39 49/52 1 8

MINI SMMS 5 14,0 16,0 l 7,69 5,31 91 x 99 x 39 50/53 1 10

MINI ENOJNI VENTILATOR SMMS


2-cevni sistem VRF: Hlajenje do 14 kW ali ogrevanje do 16 kW

Na voljo z 1 fazo

Dvojni rotacijski batni kompresor

Možnost priključitve do 10 notranjih naprav

V × Š × G
maks.

#
/
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POGLAVJEZUNANJE NAPRAVE – VRF

MINI SMMS-E 4 12,1 12,5 l l 10,76 7,19 123 × 99 × 39 49/52 1 8

MINI SMMS-E 5 14,0 16,0 l l 10,44 6,71 123 × 99 × 39 50/53 1 10

MINI SMMS-E 6 15,5 18,0 l l 10,99 6,77 123 × 99 × 39 51/54 1 13

MINI SMMS-e


2-cevni sistem VRF: hlajenje do 15,5 kW ali ogrevanje do 18 kW

Na voljo z 1 ali 3 fazami

Dvojni rotacijski batni kompresor

Možnost priključitve do 13 notranjih enot

V × Š × G
maks.

#
/

Katero hladilno tekočino  
uporablja podjetje TOSHIBA?

Pogosto uporabljena hladilna tekočina R410A dosega 
visoko energetsko učinkovitost in je pretežno neškodljiva 
za ozonsko plast. Tako kot pri domači uporabi bo tudi pri 
poslovni uporabi do hladilne moči 14 kW skozi leto 2018 
potekal postopen preklop na hladilno tekočino R32. Poten-
cial globalnega segrevanja (GWP*) hladilne tekočine R32 
je manjši za dve tretjini – ob visokem izkoristku in majhnih 
količinah polnjenja. 

*GWP za hladilno tekočino R410A znaša 2.088, za R32 pa 675.
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ZUNANJE NAPRAVE – VRF

SMMS-e


2-cevni sistem VRF: funkcija ogrevanja/hlajenja

Kombinacije zunanjih naprav do 168 kW pri hlajenju in 178 kW pri ogrevanju

Izjemna energetska učinkovitost

Dva dvojna rotacijska batna kompresorja na napravo

Možnost priključitve do 64 notranjih naprav na posamezni sistem

SMMS-E 8 22,4 25,0 l 7,55 5,78 183 × 99 × 78 55/56 1 18

SMMS-E 10 28,0 31,5 l 7,45 5,52 183 × 99 × 78 57/58 1 22

SMMS-E 12 33,5 37,5 l 7,70 5,11 183 × 99 × 78 59/61 1 27

SMMS-E 14 40,0 45,0 l 7,42 5,13 183 × 121 × 78 60/62 1 31

SMMS-E 16 45,0 50,0 l 7,58 4,91 183 × 121 × 78 62/64 1 36

SMMS-E 18 50,4 56,0 l 7,25 5,04 183 × 160 × 78 60/61 1 40

SMMS-E 20 56,0 63,0 l 7,17 4,78 183 × 160 × 78 61/62 1 45

SMMS-E 22 61,5 64,0 l 7,10 4,82 183 × 160 × 78 61/62 1 49

SMMS-E 24 67,0 75,0 l 7,72 5,11 183 × 200 × 78 62/64 2 54

SMMS-E 26 73,5 82,5 l 7,55 5,11 183 × 222 × 78 62,5/64,5 2 58

SMMS-E 28 78,5 87,5 l 7,64 4,98 183 × 222 × 78 64/66 2 63

SMMS-E 30 85,0 95,0 l 7,51 5,01 183 × 244 × 78 64,5/66,5 2 64

SMMS-E 32 90,0 100,0 l 7,59 4,91 183 × 244 × 78 65/67 2 64

SMMS-E 34 95,4 106,0 l 7,40 4,97 183 × 283 × 78 64,5/66 2 64

SMMS-E 36 101,0 113,0 l 7,35 4,83 183 × 283 × 78 64,5/66,5 2 64

SMMS-E 38 106,5 114,0 l 7,30 4,84 183 × 283 × 78 64,5/66,5 2 64

SMMS-E 40 112,0 126,0 l 7,17 4,78 183 × 322 × 78 64/65 2 64

SMMS-E 42 117,5 127,0 l 7,13 4,80 183 × 322 × 78 64/65 2 64

SMMS-E 44 123,0 128,0 l 7,11 4,82 183 × 322 × 78 64/65 2 64

SMMS-E 46 130,0 145,0 l 7,54 4,97 183 × 367 × 78 66,5/68,5 3 64

SMMS-E 48 135,0 150,0 l 7,59 4,91 183 × 367 × 78 67/69 3 64

SMMS-E 50 140,4 156,0 l 7,46 4,95 183 × 406 × 78 66,5/68 3 64

SMMS-E 52 146,0 163,0 l 7,42 4,85 183 × 406 × 78 66,5/68,5 3 64

SMMS-E 54 151,5 164,0 l 7,38 4,86 183 × 406 × 78 66,5/68,5 3 64

SMMS-E 56 157,0 176,0 l 7,28 4,81 183 × 445 × 78 66,5/67,5 3 64

SMMS-E 58 162,5 177,0 l 7,25 4,82 183 × 445 × 78 66,5/67,5 3 64

SMMS-E 60 168,0 178,0 l 7,22 4,83 183 × 445 × 78 66,5/67,5 3 64

V × Š × G maks.
#

/

40



R410A

ZUNANJE NAPRAVE – VRF

SHRM-e


3-cevni sistem VRF: hkratno ogrevanje in hlajenje

Največja možna učinkovitost zaradi rekuperacije toplote

Kombinacije zunanjih naprav do 151 kW pri hlajenju in ogrevanju

Dva dvojna rotacijska batna kompresorja na napravo

Možnost priključitve do 64 notranjih naprav na posamezni sistem

SHRM-E 8 22,4 22,4 l 8,05 5,27 183 × 99 × 78 59/61 1 18

SHRM-E 10 28,0 28,0 l 8,02 5,13 183 × 99 × 78 59/61 1 22

SHRM-E 12 33,5 33,5 l 8,00 5,04 183 × 121 × 78 60/62 1 27

SHRM-E 14 40,0 40,0 l 7,34 4,82 183 × 121 × 78 62/64 1 31

SHRM-E 16 45,0 45,0 l 8,17 4,62 183 × 160 × 78 61/62 1 36

SHRM-E 18 50,4 50,4 l 7,86 4,62 183 × 160 × 78 61/62 1 40

SHRM-E 20 56,0 56,0 l 7,12 4,49 183 × 160 × 78 61/62 1 41

SHRM-E 22 61,5 61,5 l 7,97 5,07 183 × 222 × 78 63/65 2 49

SHRM-E 24 68,0 68,0 l 7,56 4,94 183 × 222 × 78 64/66 2 54

SHRM-E 26 73,5 73,5 l 7,63 4,90 183 × 244 × 78 64,5/66,5 2 58

SHRM-E 28 80,0 80,0 l 7,34 4,82 183 × 244 × 78 65,5/67,5 2 63

SHRM-E 30 85,0 85,0 l 7,75 4,72 183 × 283 × 78 65/66,5 2 64

SHRM-E 32 90,4 90,4 l 7,59 4,70 183 × 283 × 78 65/66,5 2 64

SHRM-E 34 95,4 95,4 l 7,96 4,62 183 × 322 × 78 64,5/65,5 2 64

SHRM-E 36 100,8 100,8 l 7,86 4,62 183 × 322 × 78 64,5/65,5 2 64

SHRM-E 38 106,4 106,4 l 7,35 4,55 183 × 322 × 78 64,5/65,5 2 64

SHRM-E 40 112,0 112,0 l 7,11 4,49 183 × 322 × 78 64,5/65,5 2 64

SHRM-E 42 120,0 120,0 l 7,34 4,82 183 × 367 × 78 67/69 3 64

SHRM-E 44 125,0 125,0 l 7,62 4,75 183 × 406 × 78 66,5/68,5 3 64

SHRM-E 46 130,4 130,4 l 7,50 4,74 183 × 406 × 78 66,5/68,5 3 64

SHRM-E 48 135,4 135,4 l 7,76 4,68 183 × 445 × 78 66,5/68 3 64

SHRM-E 50 140,8 140,8 l 7,68 4,67 183 × 445 × 78 66,5/68 3 64

SHRM-E 52 145,8 145,8 l 7,91 4,62 183 × 484 × 78 66/67 3 64

SHRM-E 54 151,2 151,2 l 7,86 4,62 183 × 484 × 78 66/67 3 64

V × Š × G maks.
#

/
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TOSHIBA LIVE: TRGOVINA

Zahteve

Maloprodajna veriga z 80 podružnicami 
in velikostjo trgovin od 500 do 1500 m2 je 
bila opremljena s klimatskimi napravami za 
monovalentno ogrevanje in hlajenje. 

TOSHIBA 
V TRGOVINI

Zaželena je prilagodljivost notranjih naprav – glede na 
situacijo obstoječih trgovin – ter nadrejeno krmiljenje 
prek centrale za vse podružnice. Trgovine se ogrevajo 
in hladijo izključno z enim sistemom, ki mora zanesljivo 
ogrevati tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. 

Visoka energetska učinkovitost je te-
melj. Upoštevati je treba najrazličnejše 
zahteve za trgovske lokale.
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POGLAVJETOSHIBA LIVE: TRGOVINA

TOSHIBA LIVE
Energetska učinkovitost je cilj podjetja TOSHIBA. Stalen 
razvoj omogoča najboljši izkoristek – za vašo gospodar-
sko učinkovitost in naše okolje. 





Sistem

4-smerne kasete s posebnim načinom za 
visoke strope poskrbijo za udobno ogrevanje 
tudi v prostorih z visokimi stropi. Zanesljivo 
ogrevanje pri zunanji temperaturi do –25 °C.

Krmiljenje

Smart Manager za individualno krmiljenje za 
vsako trgovino. 100 % preglednost in nadzor 
prek centrale.

Učinkovitost

Zračne zavese za vhode/izhode za udobje 
strank in neodvisno ogrevanje med prehodni-
mi obdobji. Toplotni izmenjevalniki s križnim 
pretokom za izmenjavo z uporabljenim, 
vendar že ogrevanim povratnim zrakom – 
rekuperacija energije do 75 %. Funkcije za 
spremljanje porabe energije beležijo trenutni 
izkoristek in stroške električne energije za 
statistično analizo.

Rešitev



 Imate podoben projekt? Strokovni 
partner podjetja TOSHIBA vam bo 
z veseljem svetoval in nudil podporo 
od načrtovanja do vzdrževanja.
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POGLAVJE

Centralno kimiljenje

Compliant Manager
Smart Manager
Upravljalnik z zaslonom na dotik
Upravljanje vklopa/izklopa za 16 enot
Časovni programator

Lokalno krmiljenje

Kabelski daljinski upravljalniki
Infrardeči daljinski upravljalniki
Rešitve WIFI
Možnosti krmiljenja



Pregled krmiljenja:

Poleg kakovosti klimatske naprave k učinkovitosti sistema in udobju 
pomembno prispeva tudi krmiljenje. Optimalne nastavitve ustvarijo 
popolno klimo za vas. Poleg lokalnih možnosti upravljanja ponuja 
TOSHIBA tudi veliko izbiro centralnih krmilnikov ali povezovanje s 
sistemom za upravljanje stavb.

KRMILJENJE
INDIVIDUALNE ŽELJE SO V VAŠIH ROKAH

Sistemi za upravljanje stavb

Klimatske sisteme TOSHIBA lahko povežete 
z vsemi običajnimi sistemi za upravljanje 
stavb. S tem postane klimatizacija sestavni 
del centralnega krmiljenja tehnologije v stavbi.

Zunanje krmiljenje

Številne možnosti vključujejo zunanje 
naprave, izdajajo sporočila ali opozorila, omo-
gočajo zmanjševanje hrupa ali redundantno 
preklapljanje – skoraj vsaka želja po nadzoru 
se lahko realizira.

Centralno krmiljenje

Kompleksnejše klimatske sisteme lahko up-
ravljate s priljubljenega osrednjega mesta, na 
primer z recepcije ali iz tehničnega prostora. 
Na voljo so kabli dolžine do 2000 m in nadzor 
do 2048 notranjih naprav. 

Lokalno krmiljenje

S kabelskimi daljinskimi upravljalniki (naj-
večja dolžina kabla 500 m) ali brezžičnimi 
infrardečimi daljinskimi upravljalniki lahko 
krmilite posamezne naprave ali skupine 
največ osmih notranjih naprav. Dodatni 
moduli omogočajo krmiljenje prek aplikacij 
ali interneta ne glede na lokacijo.

 



KRMILJENJE

4444



POGLAVJE

 Sistemi za upravljanje stavb

LonWorks®

Modbus®

BACnet®

Coolmaster
KNX®

Zunanje krmiljenje

Sistem za odkrivanje uhajanja hladiva 
Moduli dodatne opreme
Vtič CN
Redundančni modul

En krmilnik 
za vse naprave 

Krmiljenje prek aplikacije ali 
brskalnika

Povezovanje z 
obstoječimi sistemi

Priklop 
zunanjih modulov

KRMILJENJE
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Enostaven kabelski daljinski uprav-
ljalnik: Popoln za hotelsko sobo.

TO-RC-WIFI: Modul WIFI za krmiljenje 
notranje naprave prek mobilnega tele-
fona z aplikacijo ali s spletnim brskalni-
kom.

Compliant Manager: Do 128 notranjih 
naprav. Funkcija za varčevanje z energijo, 
možnost priklopa tedenskega časovnega 
programatorja, digitalni vhodi in izhodi.

Upravljalnik z zaslonom na dotik 64: 
Krmiljenje največ 64 notranjih naprav. 
7-palčni barvni zaslon na dotik. Vmesnik 
TCS-Net Relay ni potreben.

Vklop/izklop na daljavo + modul za 
okenske kontakte: Brezpotencialni 
kontakt za zunanji vklop/izklop in vhod 
za okenske kontakte.

Modul za delovanje, sporočila o na-
pakah, oddaljen vklop/izklop: Izhod 
za sporočila o delovanju in napakah, 
krmiljenje vklopa/izklopa in sporočanje 
napak za največ 8 notranjih naprav prek 
brezpotencialnih kontaktov.

Infrardeči daljinski upravljalnik + 
kompleti sprejemnika: Obseg funkcij 
kot pri standardnem daljinskem uprav-
ljalniku, vendar brez kabla. Za vgradnjo 
v panel ali kot zunanja naprava.

Kombinirano upravljanje: Krmiljenje 
prek mobilnega telefona s sporočilom 
SMS ali z aplikacijo.

AP-IR-WIFI: Krmiljenje notranje napra-
ve prek pametnega telefona z aplikacijo.

Kabelski daljinski upravljalnik: Kot 
standardni daljinski upravljalnik, z 8 
časovnimi dogodki/dan in 6 parametri/
dogodek.

Standardni kabelski daljinski uprav-
ljalnik: Krmiljenje vseh funkcij notranjih 
naprav, časovni programator za vklop/
izklop za 168 ur.

TO-RC-KNX®: Modul za krmiljenje not-
ranje naprave prek vodila KNX®.

Smart Manager z obračunavanjem 
porabe energije: Do 128 notranjih 
naprav. Spletni vmesnik za računalniško 
krmiljenje prek brskalnika; spremljanje in 
obračunavanje porabe energije.

Nadzorna plošča: 3 analogni in 3 
digitalni vhodi, 3 digitalni izhodi za zu-
nanje krmiljenje, opozorila in sporočila 
(za stropne naprave).

Analogni vmesnik: Krmiljenje funkcij 
naprave prek 0 –10 V signalov ali stalnih 
uporov.

Vmesnik Modbus®: krmiljenje funkcij 
naprave prek registra Modbus. Do 64 
vmesnikov.

Vmesnik BACnet® 1:1: Krmiljenje do 8 
notranjih naprav. Za povezovanje s sis-
temom BACnet® na mestu uporabe.

Tedenski časovni programator: 
Priklop prek lokalnega kabelskega 
daljinskega upravljalnika, centralnega 
daljinskega upravljalnika ali omrežne pove-
zave TCC. Način tedenskega časovnega 
programatorja/časovnega stikala.

Daljinski senzor za temperaturo: 
Kadar natančno merjenje temperature ni 
mogoče prek senzorja v notranji napravi 
ali v kabelskem daljinskem upravljalniku.

Komfortni daljinski upravljalnik:
Kot standardni, plus tedenski časovni 
programator, programske tipke, nočno 
delovanje, zapiranje lopute, zaklepanje 
tipk, osvetljen zaslon.

KRMILJENJA

Lokalno krmiljenje

SmartSocket: 230-voltni adapter za 
vtičnico s funkcijami za vklop/izklop, 
časovni programator ter spremljanje 
porabe energije.

Upravljanje vklopa/izklopa za 16 
naprav: Upravljanje vklopa/izklopa za 
največ 16 notranjih naprav, možnost 
priklopa tedenskega časovnega progra-
matorja.

Centralno krmiljenje
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Vmesnik Modbus®: Krmiljenje največ 
64 notranjih naprav. Za povezovanje 
s sistemom Modbus® na mestu upora-
be.

Vmesnik LonWorks®: Krmiljenje 
največ 64 notranjih naprav. Za povezo-
vanje s sistemom za upravljanje stavb 
LonWorks® na mestu uporabe (potreb-
na je omrežna kartica LonWorks®).

KNX®-64: Modul za krmiljenje največ 64 
notranjih naprav prek vodila KNX®.

Upravljalnik z zaslonom na dotik 
z možnostjo obračunavanja energi-
je: Krmiljenje do 512 notranjih naprav. 
12,1-palčni zaslon na večkratni dotik, 
možnost upravljanja prek računalnika. 
Spremljanje in obračunavanje porabe 
energije. Potreben je relejski vmesnik 
TCS Net (do 8 kosov).

Analogni vmesnik: Krmiljenje največ 
64 notranjih naprav. Krmiljenje prek 
0 –10 V signalov ali stalnih uporov. 
8 analognih in 2 digitalna vhoda. 
5 analognih in 5 digitalnih izhodov.

KNX®-16: Modul za krmiljenje največ 16 
notranjih enot prek vodila KNX®.

Vmesnik Small BACnet®: Krmiljenje naj-
več 64 notranjih naprav. Za povezovanje 
s sistemom BACnet® na mestu uporabe.

Coolmaster: Krmiljenje največ 64 
notranjih naprav, lahko tudi do 128. 
Možnost KNX®. Majhen uporabniški 
vmesnik z zaslonom na dotik. Krmiljenje 
prek pametnega telefona, tabličnega ali 
osebnega računalnika.

KRMILJENJA

Sistemi za upravljanje stavb

Modul za zmanjšanje hrupa (RAV): 
za DI in SDI velikosti 5. Vhod za zmanj-
šanje hrupa (nočno delovanje). 
Največja zmogljivost 0/50/75 %. Sporo-
čilo o delovanju kompresorja.

Komplet kablov za zmanjšanje hru-
pa (RAV): za DI Big in SDI od velikosti 
8 naprej. Vhod za zmanjšanje hrupa 
(nočno delovanje), največja zmogljivost 
0/50/75 %. Sporočilo o delovanju kom-
presorja.

Zunanje krmiljenje

Redundančni modul: Preklapljanje 
med dvema notranjima napravama (ali 
skupinama) v primeru okvare. Prekla-
pljanje je odvisno od obratovalnih ur; 
vklop drugega sistema je odvisen od 
temperature. Plug & Play, vrata LAN, 
možnost spremljanja prek spletnega 
brskalnika.

Modul za tokovno omejitev/razbre-
menitev: Dva vhoda z brezpotencialnim 
kontaktom. Zunanji vklop/izklop; zmanj-
šanje zmogljivosti.

Vtič CN s priključnim kablom:
Za notranje naprave; različne vhodne/
izhodne funkcije za opremo na mestu 
uporabe.

Izhodni modul: Trije izhodi z brezpo-
tencialnim kontaktom. Sporočila o delo-
vanju, sporočila o napakah, obratovalni 
čas kompresorja 1 in 2, izhodna moč 
v 8 stopnjah.

Večfunkcijski modul: Dva vhoda 
z brezpotencialnim kontaktom; ena 
funkcija na modul; zunanji vklop/izklop 
glavne naprave; nočno delovanje 
(zmanjšanje hrupa); prednostni način 
delovanja – ogrevanje/hlajenje.

Sistem za zaznavanje puščanja hla-
diva in izolacijo: 
Zaznavanje puščanja z vidnimi in zvočni-
mi opozorili, skladnost s standardom 
EN378; možnost dodatnega ločevanja 
okvarjene notranje naprave.
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TOSHIBA LIVE: TOVARNA

Zahteve

Tiskarna s 1000 m2 proizvodne površine 
ter pisarne za zaposlene so bile opre-
mljene s sistemom TOSHIBA za hlajenje 
in monovalentno ogrevanje.

TOSHIBA  
V TOVARNI

Za enakomerno sušenje barve v tiskarni je treba zagotoviti 
klimatizacijo povsem brez prepiha. Ker lahko visoka one-
snaženost s celulozo v proizvodnji škodi napravam, je poleg 
tega potrebno tudi stalno spremljanje zračnega filtra.

Za nemoteno proizvodnjo je v tiskarni 
potrebna klimatizacija brez prepiha. Poleg 
tega mora biti klimatizacija v pisarnah tiha. 
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POGLAVJETOSHIBA LIVE: TOVARNA





Sistem

5 zunanjih naprav, 200 kW skupne zmo-
gljivosti. 5 visokotlačnih kanalskih naprav 
za porazdelitev zraka brez prepiha prek 
tekstilnih cevi v celotnem proizvodnem 
območju. 3 stenske naprave s prostorsko 
ločenim vbrizgavanjem hladiva za najtišje 
možno delovanje v pisarnah. Dovod sve-
žega zraka prek možnosti »Free-Cooling« 
s pomočjo krmiljenja zunanjega zraka prek 
sistema vodila KNX®.

Krmiljenje

Povezovanje s sistemom za upravljanje 
stavb vodila KNX® prek krmilnika Cool-
master. Možnost krmiljenja in nadzora 
prek aplikacije za sisteme iOS, Android in 
Windows ne glede na lokacijo. Sporočilo o 
čiščenju filtra za najučinkovitejše delovanje.

Učinkovitost

Z diferenčnim tlakom krmiljeni sistem za 
spremljanje ohranjanjevanja učinkovitosti 
sistema za filtriranje (na mestu uporabe).



TOSHIBA LIVE
TOSHIBA ponuja zanesljive sisteme za posebne zah-
teve – vključno s sistemi za spremljanje in samodejnim 
pošiljanjem sistemskih sporočil.

Rešitev

 Imate podoben projekt? Strokovni 
partner podjetja TOSHIBA vam bo 
z veseljem svetoval in nudil podporo 
od načrtovanja do vzdrževanja.
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POGOJI MERITEV (EN 14511-3:2013 – navedene vrednosti so orientacijske vrednosti)

Ogrevanje: Vhodna/izhodna temperatura vode +30/+35 °C, faktor onesnaženja 0 m² K/W.

Hlajenje: Vhodna/izhodna temperatura vode +12 °C/+7 °C, temperatura okolja +35 °C, faktor onesnaženja 0 m² × K / W

Zvočni tlak: Referenčna vrednost 10 –12 W, vrednotena raven (A); skladno s standardom ISO 4871 (toleranca +/– 3 dB(A)). Skladno s standardom ISO  
 9614-1; certifikat Eurovent.

Raven zvočne moči:  Referenčna vrednost 20 μPa, vrednotena raven (A); skladno s standardom ISO 4871 (toleranca +/– 3 dB(A)).

Raznolika uporaba Enostavna namestitev

Ogrevanje in hlajenje

Priprava sanitarne vode

Možnosti kombiniranja z obstoječim ogrevanjem

Združljivost s skoraj vsemi konvektorji

Pristop Plug & Play

Potreben je samo priključek za vodo/elektriko

Prilagodljivo krmiljenje vhodov/izhodov

Agregat in vodni modul v eni napravi















ESTIA MONOBLOC

Toplotna črpalka zrak- 
voda ESTIA Monobloc 
združuje učinkovito 
pripravo tople in hladne 
vode v eni kompaktni 
napravi.

Estia Monobloc pridobi naravno toploto iz zraka – tako zmanjša stroške 
in izpuste CO2. Zato je optimalna izbira za cenovno ugodno ogrevanje in 
hlajenje ter pripravo tople vode v manjših poslovnih stavbah, hotelih, pi-
sarnah, zdravniških ordinacijah in trgovinah, pa tudi stanovanjskih hišah. 

Namestitev zavzame malo prostora in je preprosta – popolno za novo-
gradnjo, sanacijo ali kombinacijo z obstoječim gretjem.

KOMPAKTNA, UGODNA  
IN OKOLJU PRIJAZNA – 
OGREVANJE IN HLAJENJE 
S TOPLOTNO ČRPALKO  
ESTIA MONOBLOC
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Ogrevalna moč (kW)

Hladilna moč (kW)

COP (W/W)

Energetsko učinkovito  
ogrevanje

Energetsko učinkovito  
hlajenje

400 V/3 faze 

Območje delovanja (°C)

Mere (cm)

Raven zvočnega tlaka (dB(A))

Raven zvočne moči (dB(A))

Temperatura predtoka  
pri ogrevanju

Temperatura predtoka pri hlajenju

400 V 17,10 14,90 4,10 A+ A+ l –20/+46 158 x 111 x 58 40/10 m 71,00 +60 (maks.) +5 (min.)

400 V 21,10 18,60 4,10 A+ A+ l –20/+46 158 x 111 x 58 43/10 m 74,00 +58 (maks.) +5 (min.)

ESTIA MONO 17

ESTIA MONO 21

Indeks učinkovitosti in tehnične vrednosti so na voljo na spletni strani ECODESIGN: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Manjše komplete ESTIA (razpon moči od 5 do 16 kW) najdete v prospektu z rešitvami za dom (Home Solutions).

V × Š × G

ESTIA MONOBLOC 

TEHNOLOGIJA, KI PREPRIČA

Široko področje uporabe

Topla voda do +60 °C tudi pri izjemno 
nizki zunanji temperaturi -10 °C, hladna 
voda s +5 °C tudi pri zelo visoki zunanji 
temperaturi do +45 °C.

Variabilna vodna črpalka

Vodna črpalka s spremenljivo hitrostjo 
učinkovito deluje pri statičnem tlaku do 
100 kPa.

Povezovanje s sistemom za 
upravljanje stavb

Povezovanje z obstoječim sistemom za 
upravljanje stavb je mogoče prek vmesnika 
BACnet® ali Lonworks®.

Prilagodljive rešitve z nadrejeni-
mi/podrejenimi napravami

Večja zmogljivost zaradi kombinacije nad-
rejenih/podrejenih naprav – do dve napravi 
v celotnem sistemu.

Zelo tiho delovanje

Dvojni rotacijski batni kompresor 
TOSHIBA skrbi za največjo mehansko 
stabilnost naprave in skoraj neslišno 
delovanje.

Vgrajen vodni modul

Kompaktni vodni modul vsebuje vodno 
črpalko, ploščni toplotni izmenjevalnik in 
ekspanzijsko posodo.

 







V × Š × G

V × Š × G



Družba TOSHIBA je ponosna na svojo 
mrežo usposobljenih strokovnjakov, 
specializiranih za tehnologijo hlajenja 
in klimatizacije. S klimatsko napravo 
TOSHIBA ne dobite le izdelka visoke 
kakovosti, ampak tudi strokovno sveto-
vanje, načrtovanje, namestitev in servis. 
Izberite odlično klimo strokovnjaka!

Od malega do velikega
Prijetna in sveža klima dobro dene 
tudi doma. S sistemi za domačo rabo 
pokriva TOSHIBA celoten nabor. Za 
podrobnejše informacije se obrnite na 
strokovnega partnerja TOSHIBA ali 
obiščite našo spletno stran.

Svetujemo vam osebno
VAŠ CERTIFICIRANI PARTNER TOSHIBA

Specializirani partner TOSHIBA:

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. SI/Business Solutions/03. 2018. Odgovornost za vsebino: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, 
A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija, Tel.: +43 316 80 89, offi ce@air-cond.com. Zasnova in oblikovanje: www.kufferath.at. Fotografi ja: Shutterstock, Getty Images, 500px.

Obiščite našo spletno stran 

Za več informacij o izdelkih TOSHIBA in   
prodajnih partnerjih si oglejte našo spletno  
stran: www.toshiba-aircondition.com




