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technické údaje tepelné čerpadlo

vnútorná jednotka 
vonkajšia jednotka

RAS-B10N3KV2-E(1)
RAS-10N3AV2-E(1)

RAS-B13N3KV2-E(1)
RAS-13N3AV2-E(1)

RAS-B16N3KV2-E(1)
RAS-16N3AV2-E

RAS-18N3KV2-E(1)
RAS-18N3AV2-E

RAS-B22N3KV2-E(1)
RAS-22N3AV2-E

Chladiaci výkon kW ❄ 2,50 3,50 4,50 5,00 6,00

Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.) kW ❄ 1,10 - 3,00 0,80 - 4,10 (1,10 - 4,05) 0,80 - 5,00 1,10 - 6,00 1,20 - 6,70

Elektrický príkon kW ❄ 0,25 - 0,82 (0,91) 0,15 - 1,25 (0,26 - 1,55) 0,15 - 1,72 0,18 - 2,00 0,20 - 2,65

Stupeň účinnosti  EER ❄ 4,18 3,50 (3,33) 3,23 3,52 3,01

Stupeň účinnosti  SEER ❄ 6,70 6,20 (6,50) 6,10 7,00 6,50

Pdesignc kW ❄ 2,00 (2,50) 3,50 4,50 5,00 6,00

Trieda energetickej účinnosti ❄ A++ A++ A++ A++ A++

Einsatzgrenze (vonk. teplota) °C ❄ -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46

Vykurovací výkon kW 3,20 4,20 5,50 5,80 7,00

Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.) kW 0,90 - 4,80 0,90 - 5,60 (1,00 - 5,30) 0,90 - 6,90 0,80 - 6,30 1,00 - 7,50

Elektrický príkon kW (0,19) 0,17 - 1,40 0,15 - 1,58 (0,19 - 1,64) 0,15 - 1,98 0,14 - 1,70 0,18 - 2,21

Stupeň účinnosti  COP 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

Stupeň účinnosti  SCOP 4,00 (4,30) 3,90 (4,00) 3,90 4,10 4,00

Pdesignh kW 2,80 (2,90) 3,00 (3,20) 3,80 4,10 4,70

Trieda energetickej účinnosti A+ A (A+) A A+ A+ 

Einsatzgrenze (vonk. teplota) °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

vnútorná jednotka RAS-B10N3KV2-E(1) RAS-B13N3KV2-E(1) RAS-B16N3KV2-E(1) RAS-18N3KV2-E(1) RAS-B22N3KV2-E(1)

Vzduchový výkon * m3/h ❄ 516 570 684 954 1080 

Hladina akustického tlaku ** dB(A) ❄ 38/26 39/26 45/30 44/32 47/35

Akustický výkon * dB(A) ❄ 53 54 60 59 60

Vzduchový výkon * m3/h 570 624 738 990 1098 

Hladina akustického tlaku ** dB(A) 39/28 40/28 45/31 44/32 47/35

Akustický výkon * dB(A) 54 55 60 59 60

Rozmery (V × Š × H) (séria E) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 320 × 1050 × 243 320 × 1050 × 243

Rozmery (V × Š × H) (séria E1) mm 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 275 × 790 × 217 320 × 1050 × 229 320 × 1050 × 229

Hmotnosť kg 10 10 10 13 13

vonkajšia jednotka RAS-10N3AV2-E(1) RAS-13N3AV2-E(1) RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

Vzduchový výkon m3/h ❄ 1800 2250 2160 2178 2316 

Hladina akustického tlaku * dB(A) ❄ 46 48 49 49 53

Akustický výkon * dB(A) ❄ 61 63 64 64 65

Vzduchový výkon m3/h 1800 2250 1920 1914 2232 

Hladina akustického tlaku * dB(A) 47 50 50 50 52

Akustický výkon* dB(A) 62 65 65 65 65

výkon plynového satia inch/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 1/2 / 12,7 1/2 / 12,7 1/2 / 12,7

výkon tekutiny inch/mm 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3 1/4 / 6,3

Verdichtertyp Kompresor s rotačným piestom Kompresor s rotačným piestom Kompresor s d vojitým rotačným piestom Kompresor s dvojitým rotačným piestom Kompresor s dvojitým rotačným piestom

min. dĺžka rozvodov m 2 2 2 2 2

max. dĺžka rozvodov m 20 20 20 20 20

max. prevýšenie m 10 10 10 10 10

El. napájanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Elektrické poistky A 10 10 16 (13) 16 (13) 16

Rozmery (V × Š × H) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Hmotnosť kg 33 33 38 39 41

* údaj pre max. rýchlosť ventilátora      ** údaj pre min. a max. rýchlosť ventilátora 

Hodnoty koeficientu SCOP a energetickej triedy pre vykurovanie sa rovnajú hodnotám „stredného klimatického pásma“ podľa Smernice EÚ Ecodesign 2009/125/EC. Závisia od navolených návrhových parametrov pre 
daný produkt výrobcu (Pdesign aTbivalent). Všetky hodnoty a parametre nájdete na našej domovskej stránke www.toshiba-aircondition.com .

Modely série „E“ dostupné do vypredania zásob. Nástupca modelu „E7“ vrátane týždenného časovača a 8 °C – tlačidlom v spojení s voliteľným diaľkovým ovládaní modelu „E6“ a „E5“ dostupný do vypredania zásob.

■❄■Chladenie 

 Vykurovanie



PWM
MODE

PAM
MODE A+ +

RAS-B10N3KV2-E(1) / RAS-B13N3KV2-E(1) / RAS-B16N3KV2-E(1) 
RAS-18N3KV2-E(1) / RAS-B22N3KV2-E(1)
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Suzumi Plus  
nástenná jednotka

Čistý vzduch miestnosti

■■ umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný 
výmenník
■■ systém filtrácie IAQ 
■■ funkcia samočistenia, ktorá po ukončení prevádzky úplne 
vysuší tepelný výmenník

Komfortná obsluha

■■ Infračervené diaľkové ovládanie s možnosťou pevnej 
montáže na stenu prostredníctvom  ovládacieho 
káblového rozvodu k vnútornej jednotke
■■ funkcia časovača 
■■ týždenný časovač so štyrmi programovateľnými 
nastaveniami na deň resp. 7 programov na týždeň 
(zapnúť/vypnúť, teplota, modus zariadenia ako aj rýchlosť 
ventilátora) voliteľný pre single modely alebo sériu E1 v 
prevedení s voliteľným diaľkovým ovládaním RV-RXS30-E)
■■ ochranná funkcia proti mrazu, ktorá zaručí konštantnú 
teplotu 8 °C (séria E v prevedení s voliteľným diaľkovým 
ovládaním RB-RXS30-E)
■■ tichý režim – “Quiet Mode” pre zníženie hlučnosti 
■■ „Comfort-Sleep“ – pre tichý spánok
■■ automatický reštart po výpadku elektrického prúdu
■■ funkcia “Preset“ pre ukladanie a vyvolávanie 
predprogramovaných nastavení
■■ funkcia “One Touch”pre plne automatickú prevádzku, 
ktorá je predprogramovaná špeciálne podľa požiadavok 
užívateľov   
■■ prepínateľný komunikačný kábel infračerveného diaľkového 
ovládania (A, B)

Špičkové technológie pre 
Váš komfort

■■ veľmi vysoká účinnosť s hodnotami koeficientu COP 
vyššími ako 4
■■ hybrid-invertorová technológia na jednosmerný prúd 
s inteligentnou reguláciou v móde PWM alebo PAM 
■■ kompresory s (dvojitým) rotačným piestom pre 
maximálny stupeň účinnosti 
■■ mimoriadne vysoká účinnosť pri čiastočnej záťaži, pri 
ktorej jednotka prevažne pracuje 
■■ vyhotovenie pre verzie SINGLE aj MULTI
■■ čelný panel opčne aj v striebornej farbe  
(dizajn séria „E“)

Bez negatívneho vplyvu na životné 
prostredie 

■■ Invertorová regulácia minimalizuje spotrebu 
elektrického prúdu, pretože jednotka prispôsobuje 
svoj výkon aktuálnej záťaži. 
■■ eko-prevádzka
■■ bez jemného prachu 
■■ bez CO2

■■ ekologické chladivo R410A
■■ vzduch ako zdroj energie pri režime vykurovania 

štandardné diaľkové 
ovládanie

voliteľné diaľkové ovládanie 
vrátane týždenného časovača 
a 8 °C ochrannou funkciou 

proti mrazu 
Frostschutzfunktion (séria E1)

RB-RXS30-E

séria E1

séria E

séria „E1“ nový dizajn s kompaktnou, nízk-
ou hĺbkou zariadenia


