A+++

minimum enerji ile
maksimum konfor

A+++ enerji sınıfı
Daisekai 8 G2KVP serisi klimalar A+++ enerji verimliliği sınıfı ile
en üst düzey enerji verimliliği sunar. Bu sayede yıl boyu verimlilik
garanti altına alınmış olur.

Gelecek nesiller için
havayı temizliyoruz
İnsanların aktiviteleri iklim değişikliğini hızlandırırken, bilim insanları ekolojiye
verilebilecek zararın sınırlarını öngörebilmektedir. Sürdürülebilir çözümler için
küresel önceliklere daha fazla önem vermek gerekir. İnsanlar kapsamlı olarak
ve hızlı bir şekilde çevreye etkilerini azaltmak istemektedir. Toshiba ekolojiye
oldukça büyük bir pozitif etki yaratmaktadır. Daha büyük düşünmek, daha cesur
hareket etmek ve çevresel olarak sürdürülebilir çözümlere doğru daha hızlı
ilerlemek için akademik girişimciler, sanayi kuruluşları ve hükümetler ile birlikte
çalışmalar yaparak inisiyatiflere liderlik ediyor. Bu amaçla, omurgasını oluşturan
inverter teknolojisi ile Toshiba, topluma ve küresel olarak çevreye katkı sağlamak
üzere çevre açısından yaratıcı bir firma olmak ve müşterilerin ihtiyaçlarına duyarlı
en yüksek kalitede ürün ve hizmetleri sunarak, küresel olarak büyümek için çaba
gösteriyor. Ayrıca, Enerji tasarrufu sağlayan, Çevre bilinci ile üretilen ve Ekolojiye
dost iklim kontrol çözümleri sayesinde sürekli yüksek satışlara ulaşıyor.
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Toshiba Hava koşullandırma,
daha kaliteli hava için çalışıyoruz...
Ürünlerimizin her biri RoHS (Elektrik ve Elektronik teçhizatlarda
zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması direktifi)
Yönetmelikleri ile uyumludur.

Ayrıca, sadece geri dönüştürülebilir plastikler kullanarak gittikçe
büyüyen çöp yığınlarını düşürerek, çöpe karışan atık miktarını
azaltıyoruz.

Taahhüdümüz dünyayı korumak ve DC inverter kompresör kullanarak
üstün kontrol ve düşük maliyet sağlayan dijital teknoloji sayesinde
tasarrufları arttırmaktır. Çevresel olarak sürdürülebilir özellikli süperhassas dönüşlü kompresör, %50’ye varan* enerji tasarrufu (AC Sabit
Hızlı kompresörlere göre) ve daha sessiz bir çalışma sağlamaktadır.
* 13000 BTU Inverter klima 13000 BTU sabit hızlı klimaya göre.
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Teknolojiler ve
Yararlı Özellikler

DAISEIKAI
G2KVP

N3KVR

INVERTER

KONSOL

S3KV

UFV

Filtreler
Plazma Filtre
İyonizer
Toshiba IAQ
Anti-Mold Filtre

Özellikler
Kendini Temizleme
Tek Tușla Konfor
Konforlu Uyku
Hi-Power
Eco-Logic
Konforlu Akıllı Hava Akıșı
Ön Ayarlama
Otomatik Yeniden Bașlatma
Gerçek Zamanlı Açma-Kapama
Fan Hızı (Güçlü & Hassas)
Zemin Isıtma
Sessiz
Kablolu Takılabilir Uzaktan Kumanda
DC Hibrid Inverter (Enerji Tasarrufu)
Akıllı Kullanıcı Arayüzü
Çift Yönlü Hava Akıșı
Haftalık Zaman Programlama

10k BTU hariç
Seçilen modelde
7 ayarlama adımı
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Klimadan Fazlası

Komple
İklim Kontrolü

Mükemmel
Temizleme

Mutlu Eden
Tazelik

Mükemmel Temizlik
Yașadığınız ortamı kirleticilerden ve zararlılardan arındırın. Yeni Toshiba Plazma Hava Filtresi bakteri, virüs, polen,
sigara dumanı, kötü kokular ve kirletici parçacıkları yakalamak için 10 kat Aktif Filtreleme sistemi teknolojisi kullanır.
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Plazma Hava Temizleyici
Toshiba IAQ

Anti-Mold Filtre

İyon Üreticisi

Plazma
Hava
Temizleyici

Klasik
Filtre

Çifte Ferahlık
Negatif iyonlar sizi zinde tutmak ve rahatlatmak için sağlıklı bir çevre yaratırken, Toshiba IAQ filtresi kötü
kokulardan eser bırakmaz ve sağlığınız için zararlı olabilecek oksidanları temizler.
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Plazma Hava Temizleyici
10X Aktif Temizleme

Çifte Așama,
Çifte Performans

Plazma Hava Temizleyici çeșitli kirleticileri nasıl ortadan kaldırır?

ADIM 1 TOPLAMA

ȘARJ

ADIM 2 TAMAMLAMA

ȘARJ
İyonize kirleticilerin pozitif bir elektrik
șarjı yüklenmesi sağlanır.

ADIM 1 TOPLAMA
Toplama levhasındaki negatif
elektronlar büyük pozitif kirleticileri
toplar.

ADIM 2 TAMAMLAMA
Geriye kalan parçacıklar pozitif bir
șarj ile ikinci toplama plakasına
doğru toplanır.

Küf Sporları

rin
cilerin
leticile
kirleti
akikir
vadaki
Havad
Ha
(%))
nu(%
syonu
trasyo
santra
konsan
kon

Doğal Azalma

geleneksel
geleneksel filtreden
filtreden

KAT
KAT
daha
daha hızlıdır
hızlıdır
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zma

Fi l t

re i

le

Bakteri

Virüs

Sigara Dumanı*

*Karbon monoksit gibi tütündeki zararlı maddeleri gideremez

Elektrostatik Filtre
(10 yıl önceki)

%12’de tozları
hissetmeyiz

Pla

Polen

Hava Temizleyicinin
Performansı

Klimadan Fazlası

İyon Üreticisi
Evinizi Bir Sağlık Merkezine Dönüștürün
Ormanların, șelalelerin, göllerin ve nehirlerin çevresinde negatif iyonlar havayı temiz, taze ve rahatlatıcı hale
getirir. Bu canlandırıcı atmosfer SPA ve sağlık merkezlerinde olușturulmaya çalıșılır. Șimdi bu sağlıklı ortamı
Daiseikai ile evinizde de yaratabilirsiniz.

c.c bașına 35.000

Daiseikai İyon Üreticinin Gücü
Her santimetreküp hava için 1 milyondan fazla negatif
iyon üreten Daiseikai İyon Üreticisi, doğanın tazeliğini
evinize getirecektir. Odanızın tam ortasında bir șelalenin etrafında bulabileceğinizden daha fazla, 35.000*
negatif iyon toplanabilir.

* 24°C oda sıcaklığı ve %80 nem koșulları altında. Nem alma modunda 2 saatlik çalıșma sonucunda yerden
1 m yükseklikte ve 17 m2'lik bir alanda 35,000 negatif iyon ölçülmüștür. (sıcaklık 24°C, nem %50).

Șelale
c.c bașına
30.000

Ev
c.c bașına
30
Ofis
c.c bașına
20

Orman
c.c bașına
2.500

Negatif Hava iyonları çizelgesi
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Sağlık için teknoloji

Ag

Ag

H5N1

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

H5N1
Ag

Ag

Ag

H5N1

H5N1 Ag

Ag

Ag

Toshiba IAQ* filtre
Toshiba’nın yeni IAQ teknolojisi ile geliștirilen
filtreleri sayesinde eviniz hep bahar tazeliğinde
olacak. H5N1 (kuș gribi) gibi virüsleri bile
yakalayıp çoğalmalarını engelleyen ve yok
edebilen Toshiba IAQ filtre sayesinde aileniz
rahatça nefes alabilecek ve eviniz bahar
temizliği yapılmıș gibi olacak.

Anti-Mold Filtre
yüksek performanslı filtre
Anti-Mold Filtre

Anti Bakteri ve Anti Virüs

Ag
Leuconostoc
enzyme

• Anti bakteri: Bakterileri %99,9’a
kadar yok eder.
• Deodorant gücü: Sigara dumanı,
amonyak, uçucu organik maddeler,
yiyecek kokuları ve kötü kokuları emer
ve dağıtır.
• Küf olușumunu önler: Küf ve mantar
olușumunu önler.
• Anti virüs: Kuș gribi virüsü (H5N1)
* Bakteri ve virüslerin miktarını düșürerek, havanın hijyen düzeyini
iyileștirir. Ancak, sterilize bir oda ya da toner kullanımından sonra
enfeksiyona karșı koruma sağlamayı garanti etmez.
** Kore Kıyafet Test ve Araștırma Enstitüsü, BSOS-00001771
eetagro Bilim Merkezi Ltd.,900017366

Kolay Temizleme

Toshiba'nın yüksek performanslı filtresi tozları
tutar, böylece odanızın havası taze ve temiz kalır.
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Filtreyi temizlemek için yapmanız gereken tek
șey, akan musluğun altında yıkamaktır. Basit ve
kolay bir bakımla havanızı sürekli temiz ve taze
tutun.

Sağlığınıza büyük önem veriyoruz
Günümüzde evde veya ișyerinde, zamanımızın çoğunu klimalı ortamlarda
geçiriyoruz. “Temiz hava akıșı”, sizin daha güvenli nefes almanız anlamına gelir.

Kendini Temizleme Fonksiyonu
Bu fonksiyon klimanın iç ünitesinde küf olușumuna neden olabilecek rutubeti
önlemek için tasarlanmıștır.

Havanızı en doğal șekilde tazeler
Klimanızı kapattığınızda iç ünite fanı otomatik olarak devreye girecek ve
bataryayı kurutacaktır. Böylece küf olușumu engellenecektir.

5

10

15

20

Küf Azaltma

Normal Çalıșma

KUSURSUZ
KONTROL

Çalıșma sırasında rutubet içeride tutulur.

SOĞUK HAVA AKIȘI
Kendini Temizleme Fonksiyonu
Kapatma sonrasındaki 20 dakikalık fan
çalıșması küf olușumunun azaltılmasına
yardımcı olur.
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IZGARA
POZİSYONU

DOĞAL HAVA AKIȘI

DOĞAL

Hava Akıșı

Konforlu-Akıllı Hava Akıșı
Toshiba klima, size düzgün ve kusursuz bir hava akıșıyla daha fazla esneklik
sağlamak üzere 12 flap pozisyonu ile verimli bir șekilde tasarlanmıștır. 12 flap
ayarı ile Toshiba klimalar, size en büyük konforu sağlayacak pozisyonda hava
akıșını hassas bir șekilde ayarlayabilmenize olanak sağlar. Alternatif olarak,
havanın oda içerisinde dengeli bir șekilde dağılması için salınma özelliğini de
kullanabilirsiniz. Daisekai 8’in flapları hem yatay hem de dikey olarak kontrol
edilebilir. Böylece 3D hava akıșı konforunu sunar.
9

Toshiba DC Hibrid Inverter Teknolojisi ve Faydalı Özellikleri

DC Hibrid Inverter

Yangına dayanıklı
elektrik kutusu

DC - Motor
Twin- rotary silindir

Hem iç ünitede, hem de dıș
ünitede, yangına dayanıklı elektrik
kutusu bulunur.

İçbükey kenarlar

Geniș fan çapı
Ø 360 - Ø 520

Fan kanatlarının içbükey
kenarları komșu kanatlar
arasındaki hava akıșı
etkileșimini azaltır.

DC Twin-Rotary Kompresör
Arttırılmıș, geniș kapsamlı verimlilik sağlanmıștır.
Bu kompresör yüksek basınçlı soğutucu akıșkan kullanılabilmesine olanak sağlar. Uzun süre sabit
koșullar altında çalıștırıldığında enerji tüketimini düșürür.
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Yüksek Verimlilik

Yüksek güvenilirlik ve Düșük Gürültü

İki silindirin aynı anda dönmesi sayesinde,
kompresörün daha az enerji kaybıyla daha
hassas dönmesi sağlanır. Sonuç olarak, çok
güçlü bir çalıșma sağlarken enerji tüketiminde
önemli bir azalma sunar.

İyileștirilmiș DC Twin-rotary kompresör minimum
sürtünme ile kararlı performans sunar. Gürültüye
duyarlı uygulamalar için idealdir. Dıș ünitenin sesi
neredeyse fark edilmez.

Toshiba DC Hibrid Inverter
sisteminin faydaları
Enerji tüketimi karșılaștırması

Enerji tasarrufu
Dijital teknoloji sayesinde DC Inverter kompresörler
AC Sabit Hızlı kompresörler ile karșılaștırıldığında
daha üstün kontrol ve maliyet verimliliği
sunmaktadır. Çevresel olarak sürdürülebilir
kompresörün süper hassas dönüșü sonucunda
%50’ye* varan enerji tasarrufu ve daha sessiz bir
çalıșma sağlanır.

Sabit Hız
%50 Enerji Tasarrufu

Inverter

Test Koşulları

İç ortam sıcaklığı: 35°C değerinden bașlayarak 25°C
ayar noktasına ulașıncaya kadar.
Ortam sıcaklığı:
Her 2 saatlik dönemde 28 ila 30°C
arasında değișen sıcaklıklarda,
Test süresi:
8 saatten fazla.

Konfor
Toshiba'nın DC Hibrid Inverteri daha düzgün bir
dönüș sağlayan Twin Rotary kompresör kullanır,
böylece istenmeyen vibrasyon sesi azalır.

Yüksek güç
PAM sürücüler ayarlanan ısıya en hızlı șekilde
ulașmak için yüksek gücü yönetir.

Ozona zarar vermez
Toshiba olarak, çevre kaygılarımız bizi R-410A HFC
soğutucu akıșkan kullanmaya yönlendirdi. Bu
soğutucu akıșkan ozon tabakasına zarar vermediği
gibi, yanıcı ve zehirli olmadığı da onaylanmıștır.
*13k BTU İnverter ile 13k BTU Sabit Hızlı ürün karșılaștırıldığında

Toshiba DC Hibrid Inverter sistem
PAM

PWM

Oda Sıcaklığı

Zaman

Maksimum konfor ve enerji
tasarrufu için yüksek güç
ve hassas kontrol

Ayar Sıcaklığı

Eșsiz Hibrid Tasarım

DC HİBRİD
INVERTER

Hibrid Inverter PAM (Darbeli Genlik
Modülasyonu) ve PWM (Darbeli Genișlik
(Modülasyonu) özelliklerine sahiptir.
PAM ile oda sıcaklığının istenen seviyeye en hızlı șekilde getirilmesi için maksimum güce çıkılması sağlanırken,
PWM modülü ile oda sıcaklığı istenen seviyede sabit tutulur ve enerji tüketimi minimuma indirilir. Toshiba Inverter
teknolojisi bu iki modülün en iyi birleșimini sunuyor.
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3D hava akıșı ile üstün konfor

Daiseikai 8 G2KVP modelleri hem
yatay hem de dikey kontrol edilebilen
flapları ve geniș, noktasal, açılı gibi 6
farklı üfleme modu ile 3D hava akıșı ve
üstün konfor sağlar.

“Toshiba’da, sizin için bir çözümümüz var.”
Tek Tușla Konfor
Toshiba ihtiyaçlarınızın tam olarak karșılanması için, dünyanın çeșitli
bölgelerindeki kullanıcı tercihlerini değerlendirmiștir. Tek Tușla Konfor özelliği,
tek bir tuș aracılığıyla size son derece konforlu bir ortam sağlayacak
özelleștirilmiș sıcaklık ve hava akıșı ayarları sunmaktadır.

Ön Ayar
İstediğiniz ayarları kaydedebilir ve tek bir tușla bu ayarları etkinleștirebilirsiniz.
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Konforlu Uyku
Odanın soğuduğunu hissettiğiniz için gece yarısında uyandınız mı?
Gece uyurken soğuk olduğunu hissediyor musunuz?
Toshiba'nın kullanıșlı özelliği sayesinde, Comfort Sleep tușuna bastığınızda
klima sisteminiz doğal olarak düșük gece sıcaklıklarını dengeleyerek konforlu bir
șekilde uyumanıza olanak sağlayacaktır.

Gerçek zamanlı açma-kapama
Gerçek zamanlı açma-kapama özelliği ile açma ve kapama saatlerini
ayarlayabilir ya da her 24 saatte tekrarlanacak bir ayar programlayabilirsiniz.

Sessiz
Sessizlik mutluluktur. Eviniz koruma alanınızdır, dünyanın bașka hiçbir köșesi
daha fazla dinginlik hak etmez. En hoșlandığınız faaliyetlerinizi evde yaparsınız…
ılık bir çay içerken kitap okursunuz…
Toshiba uzaktan kumandanızda Quiet (Sessiz) tușuna bastığınızda iç ünite son
derece düșük olan 23 desibelde çalıșmaya bașlayacaktır.
• Odadaki gürültü de kontrol altındadır...
• Komșunuz da mutlu olur.
*RAS-{B)10N3KVP, RAS-25N3KVP ve RAS-81OUFV için geçerlidir.

620m3/h

600m3/h
530m3/h
470m3/h
420m3/h

Fan Hızı (Güçlü ve Hassas)
Toshiba klimalar Otomatik Fan ve Hi-Power modları dahil olmak üzere 7 hız
kademeli fana sahiptir. Hafif bir hava akıșından tam soğutmaya veya anında
temiz hava sağlayan Hi-Power modu arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

*13N3KPX

Hi-Power
Hi Power modu odanızı daha hızlı ve daha sessiz bir șekilde soğutur.
Çok sıcak bir günde evinize geldiğinizde tek ihtiyacınız konforlu bir odadır.
Hi Power fonksiyonu ile maksimum hava akıșı sayesinde arzu ettiğiniz sıcaklığa
kolaylıkla ulașabilirsiniz.

Hi Power
Hi Power modu odanızı daha hızlı üstelik sessiz
çalıșarak soğutur.

Güçlü hava akıșı
Güçlü hava akıșını odaya düzenli bir șekilde
dağıtmak üzere flap așağı doğru döner.
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Kablolu takılabilir
uzaktan kumanda

Uzaktan kumandanın kablolu ya da kablosuz
olmasına siz karar verebilirsiniz.
Kablolu uzaktan kumandanın temel ișlevleri ve
özellikleri kablosuz kumanda ile aynıdır.
Artık uzaktan kumandanın kaybolması nedeniyle
gereksiz harcamalar yapmanıza gerek yok,
kumandanız kablolu ve duvarınızda asılı durur.
Radyo sinyali parazitleri nedeniyle kablosuz
kumandaların yasaklanmıș olduğu yerlerde,
güvenlik gerekliliği olarak klimanızın
çalıștırılabilmesi için bir çözüm seçeneğidir.
Hem konutlarda, hem de hastaneler, oteller,
okullar ve ofis binaları gibi uygulamalarda kullanım
için idealdir.

*Özellikler modele göre değișebilir.
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*

İç ünite

Eco-Logic
Konfordan ödün vermeden standart ayarlarla karșılaștırıldığında %25’e
varan bir tasarruf elde edilir.

Soğutma modu

Sıcaklık 1 saat sonunda 1°C yükseltilir ve 2. saatin sonunda 1°C
daha yükseltilir ve kapatılana kadar bu değerde kalır.

Isıtma modu

Sıcaklık 1 saat sonunda 1°C düșürülür ve 2. saatin sonunda 1°C
daha düșürülür ve kapatılana kadar bu değerde kalır.

Kumanda kablosu

Test koşulları
İç ortam sıcaklığı
Karșılaștırma faktörü
Test süresi
Fan hızı ayarı

:
:
:
:

30°C değerinden bașlayarak bir ayar sıcaklığına kadar.
"Eco-Logic" fonksiyonu aktif iken ve aktif değilken.
Toplam 10 saat
En yüksek

Uzaktan kumanda

Güç Seçimi
Fabrika ayarı

1. basıș

2. basıș

%100 akım

%75 akım

%50 akım

3. basıș Yeniden %100 akım
Bu yeni özellik, elektrik tasarrufu sağlayarak, günümüzün yașam biçimini daha konforlu hale getirmenize yardımcı
olur. POWER SEL* (GÜÇ SEÇİMİ) tușu, size uzaktan kumanda ünitesinden klimanın yüksek güçte çalıșmasını
engelleyerek enerji tüketiminizi kontrol edebilme özgürlüğü verir. Gerilim düșümü ve bașka cihazlarda elektrik
ihtiyacı olması durumu gibi koșullarda size yardımcı olur.
*N3KCV Serisinde geçerlidir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
DAISEIKAI

Güç Beslemesi
Kapasite
Güç Tüketimi (min-anma-maks)

Enerji Sınıfı
P tasarım C
SEER
Yıllık elektrik tüketimi
Kapasite

SM
SM
SM

RAS-10G2KVP-TR
RAS-10G2AVP-TR

RAS-13G2KVP-TR
RAS-13G2AVP-TR

RAS-16G2KVP-TR
RAS-16G2AVP-TR

1/50/220-240
2.50 (0.55 - 3.50)
0.485 (0.11 - 0.90)
2.50
A+++
9.10
96
3.20 (0.45 - 5.80)
0.58 (0.09 - 1.65)
3.00
A+++
5.20
808

1/50/220-240
3.50 (0.63 - 4.10)
0.82 (0.17 - 1.20)
3.50
A+++
8.90
138
4.00 (0.65 - 6.30)
0.80 (0.14 - 1.77)
3.60
A+++
5.10
988

1/50/220-240
4.50 (0,63 - 5.00)
1.30 (0.17 - 1.75)
4.50
A++
7.30
216
5.50 (0.65 - 6.80)
1.37 (0.14 - 2.05)
4.50
A++
4.60
1369

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

293x831x270
14
648
678
1.5
24/24
57/58

293x831x270
14
672
726
2.0
25/25
58/59

293x831x270
14
696
744
2.5
26/26
59/60

(mm)
(kg)

630x800x300
42
R410A
46
47
-10~46
-15~24

630x800x300
42
R410A
48
49
-10~46
-15~24

630x800x300
42
R410A
49
50
-10~46
-15~24

6.35(1/4")
9.52(3/8")
25
10
15

6.35(1/4")
9.52(3/8")
25
10
15

6.35(1/4")
12.7(1/2")
25
10
15

(Ph/Hz/V)
(kW)
(kW)

(kW)
(kW)

Güç Tüketimi (min-anma-maks)

P tasarım H
Enerji Sınıfı
SCOP
Yıllık elektrik tüketimi

IM
IM
IM
IM
(kW)

İç Ünite
Ölçüler
Net ağırlık
Hava akıșı hacmi - (h)

(YxGxD)
SM
IM

Nem alma kapasitesi
Ses basıncı
Ses gücü

SM / IM
SM / IM

Dıș Ünite
Ölçüler
Net ağırlık
Soğutucu tipi
Ses basıncı - (h)

(YxGxD)

Kullanılabilir dıș ortam sıcaklığı

SM
IM
SM
IM

(dB)
(dB)
°C
°C

Boru Ölçüleri
Sıvı tarafı
Gaz tarafı
Maksimum boru uzunluğu
Maksimum boru yüksekliği
Șarjsız boru uzunluğu

(mm/inch)
(mm/inch)
(m)
(m)
(m)

Filtreler
Plazma Hava Temizleyici
İyon Üretici
Toshiba IAQ
Anti-toz filtresi

Özellikler
Kendini temizleme
Tek Tușla Konfor
Konforlu Uyku
Yüksek Güç
Eco-Logic
Konforlu-Akıllı Hava Akıșı
Ön Ayarlar
Otomatik yeniden bașlatma
Haftalık zaman programlama
Fan Hızı (Güçlü ve Hassas)
Sessiz
Güç Seçimi
8°C (5-13) de ısıtma
Arka aydınlatmalı kumanda
Led göstergeler
DC Hibrid Inverter (Enerji tasarruflu)
SM = soğutma modu IM = ısıtma modu

İyileştirme amacıyla teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
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