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AIRCONDITIONERS

Wandmodellen

Serie

Serie RAS-SKP

RAS-SKP
TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.
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TOSHIBA

AIRCONDITIONERS

Met de aanschaf van een TOSHIBA airconditioner zet u de
juiste stap naar een comfortabel binnenklimaat. TOSHIBA
behoort met een productie van ruim 3,5 miljoen eenheden tot
de grootste producenten ter wereld. Het TOSHIBA moederconcern is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling en
productie van elektronicacomponenten. Het is daarom vanzelfsprekend dat de airconditioners van TOSHIBA eveneens
met de laatste snufjes op elektronicagebied zijn uitgerust.
Het continue streven naar perfectie heeft er mede toe geleid
dat alle producten met de naam TOSHIBA algemeen tot de
absolute topklasse worden gerekend. De slogan “Topklasse
gemaakt voor de toekomst” is derhalve geheel van toepassing.
De vele tientallen miljoenen gebruikers over de gehele wereld
ervaren dagelijks het weldadige comfort van hun TOSHIBA
airconditioner.

TOEPASSINGEN
De binnendelen worden zo hoog mogelijk tegen de
wand gemonteerd. Hierdoor wordt de lucht optimaal
door het vertrek verspreid. Door de verstelbare luchtgeleidingsschoepen kan de lucht in iedere gewenste
richting worden gestuurd. Toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op airco-gebied geeft de serie
RAS-SKP een groot effectief koelvermogen en is
toch de meest compacte unit in zijn klasse in de
markt. Door de tangentiaal ventilator en de door een
speciale techniek gebogen warmtewisselaar
produceert het binnendeel nauwelijks geluid waardoor deze fluisterstil zijn werk doet.
De zeer fraaie neutrale vormgeving maakt deze serie
bijzonder geschikt voor toepassing in kantoor- en

woonvertrekken, slaapkamers, wachten behandelkamers, horeca gelegenheden,
serverruimten en winkels.
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NIEUWE FILTERTECHNIEKEN
TOSHIBA besteedt veel aandacht aan de luchtkwaliteit binnen. Daarom is de serie RAS-SKP uitgerust met een meervoudig filtersysteem. Allereerst
worden stofdeeltjes gevangen door een uitneembaar
en goed reinigbaar stoffilter. Aanvullend is een
“SASA-ZEOLITE PLUS” filter ingebouwd. Zeolite is
een geurabsorber, vergelijkbaar met een actief koolfilter, echter regenereerbaar voor hergebruik. SASA
(een bamboe extract) heeft antibacteriële eigenschappen. Het “BIO ENZYM-GINGKO” filter
elimineert virussen en schimmels en heeft bovendien
een gunstige werking op allergische reacties.

Sasa-Zeolite Plus

Bio-Enzyme Gingko

22dB(A)*

COMFORT
De TOSHIBA airconditioners zijn ontworpen om het
door u gewenste klimaat zo onopvallend mogelijk te
creëren. De wandmodellen doen vrijwel geluidloos
hun werk en vallen door hun zeer compacte bouwwijze en neutrale vormgeving nauwelijks op. De
luchtrichting is door middel van diverse geleidingsschoepen zowel horizontaal als verticaal instelbaar.
De luchthoeveelheid is in meerdere standen te regelen. In de AUTO-mode heeft de installatie zelfs een
boosterstand waarmee de gewenste temperatuur
extra snel kan worden bereikt. U kunt uw installatie
geheel op uw persoonlijke behoefte afstemmen.

Door het indrukken van de “quiet”knop op de
afstandsbediening schakelt de ventilator naar de
“ultra-low” stand. Dit geeft een extra geluidsreductie.
* RAS 13 SKP op de quiet-stand, gemeten op
2,5 meter.

MILIEU
De gehele serie RAS-SKP is uitgevoerd met het
moderne milieuvriendelijke koudemiddel R410A.
Alle TOSHIBA fabrieken produceren volgens de
strengste milieueisen en vrijwel alle toegepaste
materialen zijn recyclebaar.
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De airconditioners
worden geleverd inclusief :
• Infrarood afstandsbediening
• Reinigbaar luchtfilter
• “SASA-ZEOLITE” filter
• “BIO ENZYM-GINGKO” filter
• Antioxidant vitamine C filter
• Antioxidant koffie-extract filter
ZELF DROGINGSSYSTEEM
• Automatische herstart
Deze nieuwe techniek zorgt er voor dat alvorens het
systeem uitschakelt de koelerbatterij is opgedroogd.
De ventilator blijft na het uitzetten van de installatie
nog ca. 20 minuten nadraaien. Hierdoor wordt voorkomen dat vocht in de uitgeschakelde unit achterblijft
wat bij het weer inschakelen onaangename geurtjes
zou kunnen veroorzaken.

• Gecoate condensorlamellen
• Zelfdiagnosefunctie
Met de eenvoudig bedienbare draadloze
afstandsbediening zijn alle functies op de
airconditioner in te stellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

type

:

RAS-10SKP

RAS-13SKP

RAS-18SKP

RAS-24SKP

3,75

5,33

6,83

nominaal koelvermogen

kW

:

2,73

elektrische aansluiting
opgenomen vermogen
energielabel koelen
luchthoeveelheid (minimum / maximum)
geluidsdrukniveau binnen
geluidsdrukniveau buiten
afmetingen binnendeel (HxBxD)
gewicht binnendeel
afmetingen buitendeel (HxBxD)
gewicht buitendeel

V/ph/Hz
kW

:
:

m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm
kg

:
:
:
:
:
:
:

230 / 1 / 50
0,84
A
390 / 510
23* (31-39)
40
250x740x195
8
550x780x290
30
* op de quiet-stand,

Door de hoge kwaliteitseisen die
TOSHIBA aan haar producten stelt
kan een garantie gegeven
worden van 3 jaar op onderdelen.

230 / 1 / 50
230 / 1 / 50
1,15
1,66
A
A
360 / 600
750 / 1.000
22* (31-41)
26* (35-44)
44
50
275x790x205
320x1.050x228
9
13
550x780x290
715x780x290
36
45
gemeten op 2,5 meter.

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

Certificate No. JQA-0384
ISO 9001/BS EN
ISO 9001/EN 29001

Importeur

230 / 1 / 50
2,43
C
850 / 1.100
28* (37-45)
50
320x1.050x228
13
715x780x290
50

Uw TOSHIBA vakinstallateur

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

Certificate No. FM-27730
ISO 9002/EN 290021
BS 5750: Part 2

Certificate No. 952041/0042
TIS / ISO 9002
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