Wandmodellen
AIRCONDITIONERS

DAISEIKAI
RAS-G2KVP
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RAS-G2KVP

Strakke lijnen
airconditioner, in het bijzonder een wandmodel, is een
Geraffineerde details Een
zichtbaar onderdeel van een interieur, vanzelfsprekend ligt de
lat voor het uiterlijk zeer hoog. Het design van de Daiseikai
voldoet dan ook aan de hoogste standaard.

AIRCONDITIONER

Behuizing van hoogwaardig materiaal,
duurzaam en recyclebaar.

WARMTEPOMP
LUCHTREINIGER

Afgeronde hoeken,
strak voorpaneel in
de kleur ‘Moonwhite’.

Topklasse design
én techniek

Verbluffende rendementen
Het wandmodel Daiseikai 8 gaat zeer efficiënt
om met energie en is daarnaast een bijzonder
knappe verschijning met zijn strakke lijnen en
geraffineerde details.
De Daiseikai 8 heeft voor de modellen
10G2KVP en 13G2KVP maar liefst een A+++
energielabel voor zowel koelen als verwarmen. Het grootste model, 16G2KVP, heeft
eveneens een riante kwalificatie met een A++
label voor koelen en verwarmen. Daarmee
maakt de Daiseikai zijn naam als zeer energiezuinig model méér dan waar. Daarnaast kan
met het zeer lage minimale vermogen, wat
ongeëvenaard is in de markt, het energieverbruik zo ver teruggebracht worden dat grote
besparingen mogelijk zijn. Bij airconditioning
denkt u waarschijnlijk al snel aan koelen. Echter, uw Daiseikai kan ook uitstekend verwarmen! Ook in de verwarmingsstand gaan alle
modellen van TOSHIBA uiterst spaarzaam om
met energie. Zo zuinig zelfs dat zij veel minder
energie verbruiken dan een HR-ketel op gas.

Designmodel
Een airconditioner is onderdeel van het interieur. Het is dus niet meer dan logisch dat er
veel aandacht besteed wordt aan de vormge-

ving van TOSHIBA’s binnendelen. De Daiseikai
8, gemaakt van hoogwaardige materialen, heeft
een tijdloos uiterlijk met discrete details zoals de geïntegreerde ledverlichting en strakke
lijnen. De afgeronde hoeken completeren het
stijlvolle design.

Schone lucht
Het wandmodel Daiseikai is voorzien van een
aantal innovatieve filtersystemen die ervoor
zorgen dat de lucht schoon en gezond blijft.

Flexibel en stabiel

Stijlvolle en
discrete details

De uitvinder van de
gelijkstroom airconditioner
TOSHIBA introduceerde in 1981 zijn uitvinding om een elektrisch aangedreven compressor
in toeren te regelen om zo een modulerende
vermogensregeling tot stand te brengen. In de
daaropvolgende jaren heeft TOSHIBA een leidende rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van
deze inmiddels onontbeerlijke technologie. De
vermogensregeling bleek namelijk van groot belang voor energiebesparing.
De eenvoudige toerentalregeling van 1981 heeft
inmiddels plaats gemaakt voor de geavanceerde
DC Hybrid Inverter Technology waarbij TOSHIBA zowel de PAM* (puls hoogte variatie) als de PWM*
(puls breedte variatie) toepast in de zogenaamde
hybride techniek. Zo combineert TOSHIBA technologische vooruitgang met de zorg voor volgende generaties.

Zoals alle modellen in het TOSHIBA airconditioning programma is ook de Daiseikai uitgerust
met de meest geavanceerde invertertechniek.
Deze techniek zorgt ervoor dat uw airconditioner geleidelijk opstart en voor een stabiele
temperatuur zorgt. Uniek voor dit model is
de mogelijkheid de voeding van de installatie
naar keuze op het binnen- of buitendeel aan
te sluiten. Dat vergemakkelijkt niet alleen de
installatie maar biedt ook de mogelijkheid om
de hoeveelheid leidingwerk tot een minimum
te beperken. De Daiseikai heeft daarnaast de
mogelijkheid tot een extra lange leidinglengte
wat flexibiliteit biedt ten aanzien van de plaatsing van het buitendeel.

*PAM

Met een productie van ca. 4 miljoen eenheden per jaar behoort TOSHIBA tot de
grootste airconditioningproducenten ter
wereld. Het Japanse moederconcern heeft

met betrekking tot elektronica componenten een reputatie hoog te houden en het is
daarom vanzelfsprekend dat de TOSHIBA
airconditioners met de laatste snufjes

Puls Hoogte (spanning)
Variatie (Pulse Amplitude
Modulation) is de turbo
van uw airconditioner. Zodra u de installatie inschakelt zorgt deze techniek
ervoor dat de gewenste
temperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.

PWM
Puls Breedte Variatie
(Pulse Width Modulation) zorgt voor een uitgebalanceerde spanning.
Zoals de cruise-control
functie in een auto zorgt
PWM voor het efficiënte
gebruik van de benodigde energie.

Geïntegreerde ledverlichting
met dimfunctie.

3D Airflow
Zes unieke uitblaaspatronen, instelbaar met
één knop op de bediening, geven u de keuze
voor directe of ‘wijde’ uitblaas, in horizontale
of verticale richting. Een optimale luchtverdeling blijft desondanks gegarandeerd. Deze
geavanceerde techniek biedt meer flexibiliteit bij de installatie en plaatsing in de ruimte.

Infrarood afstandsbediening
De infrarood afstandsbediening die standaard bij uw Daiseikai geleverd wordt, is zeer
gebruiksvriendelijk. Met een groot, goed leesbaar
scherm en overzichtelijke toetsen met backlightfunctie zodat u in een handomdraai gebruik kunt
maken van alle opties die uw Daiseikai biedt.
Voorzien van een weektimer waarmee u de werking en programmering van uw airconditioner geheel kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen
en situatie. Tevens kunt u met de bediening het
maximale vermogen begrenzen op 50 of 75% waarmee
nog grotere besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Bediening via smartphone en tablet
Optioneel kan de RAS-G2KVP ook worden gecombineerd
met een WiFi bediening van IntesisHome®. Hiermee is het
mogelijk de airconditioner, met behulp van een los verkrijgbare interface, via het internet of een app te bedienen. Informeer bij uw installateur naar de mogelijkheden.

op dit gebied zijn uitgerust. De continue
innovaties met veel eigen uitvindingen en
patenten zoals de over het gehele programma beschikbare Hybride Inverter techniek,

Filtersystemen
Onder andere een Plasma Air Purifier, een zeer
compleet filtersysteem, en IAQ filter in de Daiseikai zorgen voor schone, ontvochtigde lucht, vrij van
vervuilende deeltjes en onaangename geurtjes. Alle
filters werken met elkaar samen maar kunnen ook
zelfstandig functioneren. De filtersystemen zijn te
bedienen via de PURE functie op de afstandsbediening.

Zelfreinigingsfunctie
Als de installatie uitgeschakeld wordt draait de interne fan nog 20 minuten door om het inwendige
van de airconditioner vrij te houden van vocht en
schimmels. Dat is niet alleen nodig om de topprestaties van uw airconditioner op peil te houden
maar draagt tevens bij aan het optimaal houden
van de luchtkwaliteit in de ruimte.

20
dB(A)

Fluisterstille werking
20 dB(A) = zacht ritselende
boomblaadjes, gefluister op afstand, Daiseikai 8, TOSHIBA’s
stilste airconditioner.

hebben er in belangrijke mate toe bijge Vele tientallen miljoenen gebruikers ervadragen dat de TOSHIBA airconditioners ren dagelijks het weldadige comfort van hun
tot de meest energiezuinige en de absolute TOSHIBA airconditioner.
topklasse worden gerekend.
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RAS-G2KVP

8°C
Infrarood afstandsbediening met weektimer
Automatische herstart
Energiebesparende modus
Hi-power functie
innovatieve filtersystemen
Zelfreinigingsfunctie
Dimfunctie
Quiet functie
Comfort Sleep

Nominaal koelvermogen

kW

2,5

3,5

4,5

Nominaal verwarmingsvermogen

kW

3,2

4,0

5,5

Binnendeel

RAS-

10G2KVP

13G2KVP

16G2KVP

Buitendeel

RAS-

10G2AVP

13G2AVP

16G2AVP

Vermogensrange koelen

kW

0,55 - 3,5

0,63 - 4,1

0,63 - 5,0

Vermogensrange verwarmen

kW

0,45 - 5,8

0,65 - 6,3

0,65 - 6,8

Energielabel koelen/verwarmen

A+++/A+++

A+++/A+++

A++/A++

SEER (koelen)

9,10

8,90

7,30

SCOP (verwarmen)

5,20

5,10

4,60

96/808

138/988

216/1.369

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen

kWh

Geluidsdrukniveau binnen (SL-L-H)*

dB(A)

20-24-43

21-25-44

23-26-45

Geluidsdrukniveau buiten koelen/verwarmen

dB(A)

40/41

42/43

43/44

293 x 831 x 270

293 x 831 x 270

293 x 831 x 270

14

14

14

630 x 800 x 300

630 x 800 x 300

630 x 800 x 300

42

42

42

Afmetingen binnendeel (H x B x D)

mm

Gewicht binnendeel
Afmetingen buitendeel (H x B x D)

kg
mm

Gewicht buitendeel

kg

*SL-L-H = Super Laag - Laag - Hoog
*SL-L-H = Super Laag - Laag - Hoog

Optioneel leverbaar als 220V/60Hz uitvoering

Uw TOSHIBA vakinstallateur:

toshiba-airconditioner.nl
toshiba-airconditioner.be
Aan deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

