
TOSHIBA BUSINESS
Boljša klima na delovnem mestu
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KOLIKO LAŽJE JE 
DELO OB PRIJETNI 
KLIMI.

Zrak nas obdaja v vsakem trenutku. Potrebujemo ga za življenje; brez njega ne gre. 
To je za nas tako samoumevno in naravno, da se tega običajno sploh ne zave-
damo. Če pa lastnosti zraka niso v optimalnem območju, moramo ukrepati, sicer 
življenje postane neprijetno. Pri tem nam pomagajo sistemi klimatizacije: hlajenje, 
ogrevanje, filtriranje, sušenje. Tem nalogam se pri družbi TOSHIBA posvečamo s 
popolno predanostjo.
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SISTEM KLIMATIZACIJE  
POMENI PREDNOST ZA VSE.
Na delovnem mestu je pri 35 °C tudi v senci precej vroče.  
Optimalno okolje s temperaturami prostora do največ 
26 °C in vlažnostjo zraka med 30 in 50 % bistveno pove-
ča storilnost in s tem tudi vaš gospodarski uspeh.

Brez zmanjšanja produktivnosti 
Raziskave potrjujejo, da se ob visokih temperaturah na 
delovnem mestu zmanjša produktivnost. Pri temperaturi 
33 °C sta učinkovitost in produktivnost samo še polo-
vični. To velja tako za fizično kot za intelektualno delo. 
Sistem klimatizacije v podjetju prepreči izgube časa, učin-
kovitosti in motivacije. To pa pomeni tudi večji dobiček.

Zaščita zdravja 
Povezava med visokimi temperaturami in težavami s 
krvnim obtokom je znano dejstvo. Pri tem pomaga-
jo sistemi klimatizacije, ki tudi čistijo zrak, zmanj-
šujejo vlažnost zraka in omogočajo uravnavanje 
dovajanja dodatnega svežega zraka. Tako zagota-
vljajo dobro počutje in storilnost vseh zaposlenih.

Prijetnejša delovna klima 
Znanstvene raziskave so že zdavnaj potrdile, da se 
pri visokih temperaturah možnost konflikta občutno 
poveča. Ne govorimo zaman o »vročih soočenjih«. To 
škoduje ekipnemu duhu in poklicni storilnosti. Prijetna 
klima v prostoru takoj ustvari boljše pogoje za delo.

Več prometa – manj stroškov 
V klimatiziranih poslovnih prostorih se bolje ne počutijo 
samo zaposleni, temveč tudi stranke. Zato so sistemi 
klimatizacije že dolgo nepogrešljivi, in to ne samo v ma-
loprodaji. Pri tem se sistemi TOSHIBA posebej odlikujejo 
s hitro amortizacijo investicij in nizkimi stroški obratova-
nja zaradi visoke energetske učinkovitosti.

Pri povišanju temperature prej 
pride do neuravnoteženosti – 
po podatkih raziskave do +6 % 
z vsako povišano stopinjo.

Ravnanje zaposlenih ob vročini:

pozni prihodi/zgodnji odhodi

nepričakovane odsotnosti

daljši premori za malico

V vročini lahko  
produktivnost pade  
za do 50 %. 

Zrak v notranjih prostorih je 
do 5-krat bolj obremenjen 
s škodljivimi snovmi kot 
zunanji zrak.

ZAKAJ TOSHIBA?
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Že pri povišanju dnevnih temperatur za eno stopi-
njo se storilnost občutno zmanjša. Zmanjšata se 
uspešnost in kakovost, več je napetosti, napak 
in tveganj. S sistemom klimatizacije lahko tudi v 
vročem delu leta vsi ostanejo storilni in sproščeni.

ZAKAJ TOSHIBA?
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SISTEM KLIMATIZACIJE 
MORA BITI PREDVSEM 
NEOPAZEN.
Najboljšega sistema klimatizacije nihče ne opazi – ne ustvarja prepiha 
ali hrupa ter vedno deluje brezhibno in nemoteče. Poraba energije 
ostane v običajnih okvirjih, pri načrtovanju pa ni estetskih ali tehničnih 
omejitev. 

Prednosti tehnologij 
TOSHIBA temeljijo na 
desetletjih izkušenj pri 
izdelavi sistemov  
klimatizacije.

Tiho in trajno
Dvojni rotacijski batni kompresor 
TOSHIBA je sestavljen iz dveh 
batov, ki se vrtita v nasprotni 
smeri. To zagotavlja maksimal-
no mehansko stabilnost in s tem 
manj vibracij. 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 
temperaturo brez nenehne-
ga vklapljanja in izklapljanja.

Za načrtovalca
Z 18 tipi, 14 ravnmi zmogljivosti 
in 128 notranjimi napravami omo-
gočajo sistemi TOSHIBA največjo 
prilagodljivost pri načrtovanju in 
nameščanju, tako da jih lahko 
prilagodite vsem zahtevam. Pri 
tem vam je v pomoč program za 
načrtovanje »Selection Tool«.

Za upravljavca
Sistemi TOSHIBA omogočajo po-
vezovanje vseh običajnih sistemov 
za upravljanje stavb in prilagoditev 
osrednjega krmiljenja vašim potre-
bam ter so zasnovani za največjo 
učinkovitost. Razširjeno partnersko 
omrežje vam nudi podporo pri 
načrtovanju in vzdrževanju.

Za uporabnika
Sobna temperatura in zrač-
ni tok naprav TOSHIBA sta 
nastavljiva individualno. 
Izjemno napredne notranje naprave 
so skoraj neslišne. Preprosto 
upravljanje daljinskega upravljalnika 
poskrbi za udobno krmiljenje.

TEHNOLOGIJE
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*Pulzno-amplitudna oz. pulzno-širinska modulacija

Energetska učinkovitost
Sodobni sistemi klimatizacije ustrezne 
velikosti in strokovno nastavljeni porabijo 
manj električne energije, kot si predstav-
ljate. Vsi modeli dosegajo najvišje vred-
nosti učinkovitosti. Pri sistemih VRF na 
primer sezonska energetska učinkovitost 
(ESEER) dosega vrednosti do 10,99.

Dolga življenjska doba

Klimatske naprave TOSHIBA slovijo po 
posebej dolgi življenjski dobi, saj uporabljajo 
robustne in napredne tehnologije ter ob tem 
ohranjajo največjo energetsko učinkovitost. 

24-urno neprekinjeno delovanje
Naprave TOSHIBA Business so primerne za 
neprekinjeno uporabo v prostorih z občutljivo 
tehnologijo, saj zagotavljajo stalne tempera-
ture prostora.

Prilagodljivost

Zunanje naprave, ki zavzamejo malo prosto-
ra, velika izbira notranjih naprav in prilagodlji-
ve možnosti montaže zagotavljajo največjo 
možno prilagodljivost sistema.

Širše območje delovanja
Inovativna tehnologija omogoča uporabo 
pri zunanji temperaturi med –25 in +46 °C. 
Tako lahko ena naprava poskrbi 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.

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

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

Individualne nastavitve
Posebni načini, na primer »hlajenje 
Soft« ali »nastavitev dveh nazivnih 
vrednosti« zagotavljajo neomejeno 
dobro počutje.  
Funkcija za udobje ali funkcija  
za učinkovitost: TOSHIBA  
omogoča preprosto krmiljenje.

TEHNOLOGIJE
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Energetska učinkovitost 
je naše merilo odgo-
vornosti pri ravnanju 
z zemeljskimi viri.

Najvišje stopnje učinkovi-
tosti ob minimalnih stro-
ških obratovanja so za 
družbo TOSHIBA poseb-
nega pomena. Veseli nas, 
da je učinkovitost naprav 
po evropski lestvici oce-
njena kot »zelo visoka«. 

NAJVIŠJA 
UČINKOVITOST

TEMPERATURA

INVERTERSKA 
TEHNOLOGIJA

hitro hlajenje

RAZREDI UČINKOVITOSTI



99









Standardizirana učinkovitost
Merila učinkovitosti SEER oz. 
ESEER (European Seasonal Energy 
Efficiency Ratio) in SCOP (Sea-
sonal Coefficient of Performance) 
označujejo razmerje med uporabno 
hladilno oz. ogrevalno močjo in 
porabljeno električno energijo. Mer-
jenje 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.

Izpopolnjena učinkovitost
Deljena drsna plošča je edin-
stven element, razvit v podjetju. 
Učinkovitost sistema je izpo-
polnjena, pri čemer je padec 
tlaka v kompresorju zmanjšan. 
Poseben premaz iz diamantnega 
ogljika skrbi za dolgo življenjsko 
dobo in izjemno zanesljivost.

Sezonska energetska  
učinkovitost:

COP

COP (Coefficient Of Performance) označuje 
energetsko učinkovitost naprave pri delovanju 
ogrevanja. Vrednost COP 4,0 na primer po-
meni, da se iz 1 kW električne energije ustva-
rijo 4 kW ogrevalne 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.

EER in SEER

Pri hlajenju je kazalnik SEER (Seaso-
nal Energy Efficiency Ratio) razširitev 
kazalnika EER (Energy Efficiency Ratio), 
ki vključuje 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.

želena  
temperatura

previsoka  
temperatura

prenizka  
temperatura

ČAS

RAZREDI UČINKOVITOSTI
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Enoprostorska rešitev – RAV

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

Enoprostorska rešitev je primerna za manjše poslovne 
objekte, na primer pisarne, prodajalne ali tehnične prostore, 
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.

Možno 24-urno  
neprekinjeno delovanje

Tehnični prostori, skladišča ali labo-
ratoriji zahtevajo natančno določeno 
notranjo klimo skozi vse 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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Večprostorska rešitev – VRF
Klimatski sistemi za kompleksne namestitve v velikih  
gradnjah, 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 višin-
ska razlika do 90 m izpolnita vse želje.

Do 64 notranjih naprav

V en hladilni krog lahko namestite 
največ 64 notranjih naprav. Kombi-
nirate lahko več hladilnih krogov.

Prednosti večprostorske rešitve:

ENO-/VEČPROSTORSKA REŠITEV
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Zunanje območje

Zunanje naprave Super 
Digital Inverter z dolgo 
življenjsko dobo kljubu-
jejo vsem vremenskim 
razmeram in poskrbijo za 
maksimalno zanesljivost 
pri zunanji temperaturi do 
–27 °C. Majhni sistemi 
so še posebej primerni 
za klimatizacijo tehničnih 
celic samostojnih anten 
za mobilno telefonijo.

Paul Z., skrbnik strežnikov

TUKAJ JE PRIJETNO 
HLADNO

»Če v mojem oddelku postane 
prevroče, smo v velikih težavah. V 
prostoru s strežniki je potrebna po-
polna zanesljivost. Občutljive napra-
ve, ki jih imamo tukaj, temperatur 
nad 35 °C sploh ne prenašajo.

Strežniške omare nenehno oddaja-
jo toploto. Da se zagotovita brezhibno 
delovanje in zmogljivost teh sistemov, 
mora za hlajenje dan in noč brez prekini-
tev delovati sistem klimatizacije, ki ga je 
mogoče nadzorovati tudi prek spleta.«

TOSHIBA V PROSTORU  
S STREŽNIKI
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Stalna varnost

Redundančni modul TOSHIBA skrbi za varnost in preglednost 
funkcij. Redundančni modul je mogoče nadzorovati prek vseh 
spletnih brskalnikov. Sporočila o napakah in signali delovanja.

PROSTOR S STREŽNIKI

Prostori s strežniki in računalniški centri morajo biti neprekinjeno klimatizirani noč in 
dan. Priporoča se stalna temperatura med 22 in 25 °C, saj se lahko sicer napra-
ve okvarijo in življenjska doba ventilatorja se skrajša. Poleg tega je treba preprečiti 
razvlaževanje, tako da lahko sistem klimatizacije učinkovito deluje. Prostorsko varčne 
stropne naprave z veliko loputo za zračni tok in veliko prostornino zraka poskrbijo za 
optimalno porazdelitev zraka in visoko zmogljivost pri najmanjšem razvlaževanju. 

TOSHIBA V PROSTORU  
S STREŽNIKI
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NOTRANJE NAPRAVE
EN PROSTOR
Naslednje notranje naprave so primerne za enoprostorsko rešitev za poslovne  
objekte. Pri izbiri in načrtovanju vam bo pomagal strokovni partner podjetja TOSHIBA.

STENSKE NAPRAVE
Stran 15

KANALSKE NAPRAVE
Ploska kanalska naprava

Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava

Strani 19 – 20

KASETNE NAPRAVE
Kaseta Slim 60 × 60

Kaseta Smart
4-smerna standardna kaseta

Strani 17 – 18

STROPNA NAPRAVA
Stran 16

POSEBNE REŠITVE
Zračne zavese

Prezračevalni priklopni modul  
za odpadni zrak

Prezračevalni priklopni modul 0–10 V
Strani 22 – 23

STOJEČA NAPRAVA
Stran 21

NOTRANJE NAPRAVE



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-RM301KRTP-E 2,50 3,40 A++ 29/34/40 450/540/670 293 x 798 x 230

RAV-RM401KRTP-E 3,60 4,00 A++ 30/36/41 450/580/700 293 x 798 x 230

RAV-RM561KRTP-E 5,00 5,30 A++ 35/39/42 680/830/960 320 x 1050 x 250

RAV-RM801KRTP-E 6,70 7,70 A+ 35/41/45 680/910/1040 320 x 1050 x 250

RAV-GM901KRTP-E 8,00 9,00 A++ 35/41/47 680/1180 320 x 1050 x 250

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-GM1101KRTP-E 10,00 11,20 A++ 41/45/49 1180/1350/1610 348 x 1200 x 280





R410A

R32

R32

STENSKE NAPRAVE
PREPROSTE ZA MONTAŽO IN UČINKOVITE

Udobna vsestranska rešitev

Zmogljiva vsestranska rešitev

Stenska naprava 2,5/3,6/5/6 kW

Stenska naprava 10 kW

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-sto-
penjskega ventilatorja ter velike lopute za zračni tok. Funkcija samočiščenja po koncu delovanja 
popolnoma osuši toplotni izmenjevalnik in skupaj s prašnim filtrom, ki ga zlahka očistite, zagotavlja 
preventivno higieno. Infrardeči daljinski upravljalnik je priložen kot del standardne opreme.
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NOTRANJE NAPRAVE – RAV



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-RM401CTP-E 3,60 4,00 A+ 28/35/37 540/900 235 x 950 x 690

RAV-RM561CTP-E 5,00 5,30 A 28/35/37 540/900 235 x 950 x 690

RAV-RM801CTP-E 6,90 7,70 A+ 29/36/41 750/1410 235 x 1270 x 690

RAV-GM901CTP-E 8,00 9,00 A++ 30/38/42 900/1600 235 x 1586 x 690

RAV-RM1101CTP-E 9,50 11,20 A+ 32/38/44 1021/1860 235 x 1586 x 690

RAV-RM1401CTP-E 12,10 12,80 - 35/41/46 1200/2040 235 x 1586 x 690

RAV-RM1601CTP-E 14,00 16,00 - 36/42/46 1260/1650/2040 235 x 1586 x 690

WE CARE 
FOR NATURE



R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Stropna naprava
POPOLNO OZRAČJE

Zaobljeni robovi poudarijo elegantno obliko. Velika loputa 
za zračni tok skrbi za optimalno porazdelitev in veliko 
količino zraka. Prav pri delovanju ogrevanja prinaša to 
optimalno kroženje zraka veliko udobja. Zaradi uporabe 
novega toplotnega izmenjevalnika pa naprava doseže še 
večjo učinkovitost. 

Dodatna oprema

Črpalka za kondenzat s  
600-milimetrsko tlačno višino

Energetska učinkovitost klimatskih naprav 
neposredno vpliva na stroške obratovanja in 
okolje. Vse naprave TOSHIBA dosegajo najmanj 
energetski razred A – pri hlajenju in ogreva-
nju. Našo kakovost uradno dokazuje certifikat 
Eurovent, ki potrjuje specifikacije o zmogljivo-
sti izdelkov za prezračevanje in klimatizacijo v 
skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-RM301MUT-E 2,50 3,40 A+ 30/36/38 440/640 256 x 575 x 575

RAV-RM401MUT-E 3,60 4,00 A+ 32/36/41 468/660 256 x 575 x 575

RAV-RM561MUT-E 5,00 5,30 A+ 35/39/44 546/798 256 x 575 x 575

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-GM561UT-E 5,00 5,60 A++ 26/29/32 750/1050 256 x 840 x 840

RAV-GM801UT-E 7,10 8,00 A+++ 27/35/42 810/1920 319 x 840 x 840

RAV-GM1101UT-E 10,00 11,20 A+++ 31/40/48 1050/2250 319 x 840 x 840

RAV-GM1401UT-E 12,50 14,00 - 33/41/48 1170/2250 319 x 840 x 840





R410A

R32

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

KASETNE NAPRAVE
ODLIČNA PORAZDELITEV ZRAKA

Popolna izbira za rastrski strop Euro

Panel Slim s samo 62 × 62 cm za popoln videz v rastrskem  
stropu. Dodatni senzor premikanja varčuje z energijo,  
ko v prostoru ni oseb.

Kaseta Slim 60 × 60 

Kaseta se zaradi svoje omejene višine neopazno prilega v vsak spuščeni strop. Lopu-
te za zračni tok se krmilijo ločeno in zagotavljajo optimalno porazdelitev zraka ob izje-
mno tihem delovanju. Črpalka za kondenzat z 850-milimetrsko tlačno višino je vgrajena 
v vse kasete. Poleg tega je z zunanjim ventilatorjem mogoča oskrba s svežim zrakom, 
in sicer do 15 % nazivne količine zraka – odprtina za priključitev je že pripravljena.

Visokoučinkovita 360° klasika

Izjemna učinkovitost s ploskim oblikovalskim panelom in  
udobnimi funkcijami za kombinacijo z zunanjimi napravami  
Super Digital Inverter.

Kaseta Smart 
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-RM561UTP-E 5,00 5,30 A++ 28/29/32 780/1050 256 x 840 x 840

RAV-RM801UTP-E 6,70 7,70 A+++ 28/31/35 810/1230 256 x 840 x 840

RAV-GM901UTP-E 8,00 9,00 A++ 33/36/40 900/1600 319 x 840 x 840

RAV-RM1101UTP-E 9,50 11,20 A+++ 33/38/43 1170/2010 319 x 840 x 840

RAV-RM1401UTP-E 12,00 12,80 A 34/38/44 1230/2100 319 x 840 x 840

RAV-RM1601UTP-E 14,00 16,00 - 36/40/45 1260/1500/2130 319 x 840 x 840


R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

360° klasika

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

4-smerna standardna kaseta

18



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji 
statični tlak

Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

RAV-RM301SDT-E 2,50 3,40 A++ 33/36/39 480/660 5 - 45 210 x 845 x 645

RAV-RM401SDT-E 3,60 4,00 A 33/36/39 522/690 5 - 45 210 x 845 x 645

RAV-RM561SDT-E 5,00 5,30 A+ 36/40/45 582/780 4 - 44 210 x 845 x 645


R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

KANALSKE NAPRAVE
NEVIDNA KLIMATIZACIJA

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

Za omejen prostor

Ultra tanka oblika z najvišjo energetsko učinkovitostjo.  
Dovajanje zraka je mogoče prek spodnje ali hrbtne strani.

Ploska kanalska naprava

19



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski 
razred

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji 
statični tlak

Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

RAV-RM561BTP-E 5,00 5,30 A 25/29/33 480/800 30 - 120 275 x 700 x 
750

RAV-RM801BTP-E 6,70 7,70 A 26/30/34 720/1200 30 - 120 275 x 1000 x 
750

RAV-GM901BTP-E 8,00 9,00 A++ 30/33/37 1000/1700 50 - 120 275 x 1400 x 
750

RAV-RM1101BTP-E 9,50 11,20 A 33/36/40 1260/2100 50 - 120 275 x 1400 x 
750

RAV-RM1401BTP-E 12,10 12,80 - 33/36/40 1260/2100 50 - 120 275 x 1400 x 
750

RAV-RM1601BTP-E 14,00 16,00 - 33/36/40 1500/1740/2100 30 - 120 275 x 1400 x 
750

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji statični tlak Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

RAV-RM2241DTP-E 19,00 22,40 -/44/- 3800 50/97/250 448 x 1400 x 900

RAV-RM2801DTP-E 22,50 27,00 -/46/- 4800 50/97/250 448 x 1400 x 900



R410A

R32



R410A

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

S polno močjo

Zaradi visokega statičnega tlaka je naprava najprimernejša  
za velike prostore. Črpalka za kondenzat in komplet 
dolgotrajnega zračnega filtra sta na voljo posebej.

Visokotlačna kanalska naprava

Standardna kanalska naprava
Nevidna klasika

Dovajanje zraka je mogoče prek spodnje ali hrbtne strani. 
Dodatno je na voljo spojna prirobnica s tremi ali štirimi  
okroglimi priključki. Primerno tudi za priključitev tekstilnih 
zračnih kanalov.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Energetski razred Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

RAV-RM561FT-ES 5,00 5,60 A+ 38/42/46 600/-/820 1750 x 600 x 210

RAV-RM801FT-ES 7,10 8,00 A++ 41/45/50 640/-/930 1750 x 600 x 210

RAV-RM1101FT-ES 10,00 11,20 A++ 41/46/51 1190/-/1660 1750 x 600 x 390

RAV-RM1401FT-ES 12,50 14,00 - 45/48/53 1350/-/1760 1750 x 600 x 390

RAV-RM1601FT-ES 14,00 16,00 - 45/48/53 1350/-/1760 1750 x 600 x 390

R32

NOTRANJE NAPRAVE – RAV

Stoječa naprava
ZAVZAME MALO PROSTORA – ZA VSAK 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. Sprednji panel ima vgrajen udoben daljinski upravljalnik. Integriran sistem za 
zaznavanje puščanja zagotavlja uporabo v skladu s standardom EN378 tudi  
v majhnih prostorih.

21





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 zuna-
njim območjem. Klimatiziran zrak tako ostane v območju 
za stranke, vhod pa je odprt.

Raznolikost modelov

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

R410A
Ogrevalna moč  

(kW)
Raven zvočnega 

tlaka (dB(A))
Količina zraka (m3/h)

8,0 – 16,0 54 – 58 1600 – 5160
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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 toplotne-
ga izmenjevalnika DX prek 0 – 10 V signala za nadzor 
prezračevanja v skladu z zahtevami po zmogljivosti.

Prezračevalni priklopni moduli
POVEZOVANJE ZUNANJIH TOPLOTNIH IZMENJEVALNIKOV

Prezračevalni priklopni modul  
za odpadni zrak

Prezračevalni priklopni modul 0 –10 V

Prezračevalni priklopni modul omogoča povezovanje zunanjega toplotnega izmenjevalnika v sis-
tem TOSHIBA. Je popolna izbira za uporabo s centralnimi prezračevalnimi napravami ali zračnimi 
zavesami. Rešitev, pripravljena za priključitev (vstavi in poženi).

R410A

R32
Hladilna moč  

(kW)
Ogrevalna moč  

(kW)
Količina zraka  

(m3/h)
Dimenzije (cm)  

V × Š × G

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

R410A

R32
Hladilna moč  

(kW)
Ogrevalna moč  

(kW)
Količina zraka  

(m3/h)
Dimenzije (cm)  

V × Š × G

40 × 30 × 15 cm0,9 – 27,0 0,8 – 31,5 570 – 4200
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Stopnja učinkovitosti 
SEER

Stopnja učinkovitosti 
SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) mm

RAV-GM301ATP-E 2,50 3,40 6,29 4,60 46 / 47 550 x 780 x 290

RAV-GM401ATP-E 3,60 4,00 5,86 4,01 49 / 50 550 x 780 x 290

RAV-GM561ATP-E 5,00 5,30 5,15 4,00 46 / 48 550 x 780 x 290

RAV-GM801ATP-E 6,70 7,70 4,89 3,81 48 / 52 550 x 780 x 290

RAV-GM901ATP-E 8,00 9,00 6,10 4,60 51 / 55 630 x 800 x 300

RAV-GM1101ATP-E 10,00 11,20 5,16 3,92 54 / 57 890 x 900 x 320

RAV-GM1401ATP-E 12,00 14,00 4,86 3,90 55 / 57 890 x 900 x 320

RAV-GM1601ATP-E 14,00 16,00 - - 53 / 55 1340 x 900 x 320

RAV-GM1101AT8P-E 10,00 11,20 5,16 3,92 54 / 57 890 x 900 x 320

RAV-GM1401AT8P-E 12,00 14,00 4,86 3,90 55 / 57 890 x 900 x 320

RAV-GM1601AT8P-E 14,00 16,00 - - 53 / 55 1340 x 900 x 320

R32



ZUNANJE NAPRAVE – RAV

Digital Inverter Kompakten in lahek

Od 2,5 do 12 kW pri hlajenju 

Od 3,4 do 13 kW pri ogrevanju

ZUNANJE NAPRAVE
EN PROSTOR
Ustrezne zunanje naprave za oskrbovanje do štirih notranjih naprav.  
Strokovni svetovalec vam bo z veseljem pomagal pri izbiri.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Stopnja učinkovitosti 
SEER

Stopnja učinkovitosti 
SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) mm

RAV-GP561ATP-E 5,30 5,60 5,75 4,20 46 / 48 630 x 799 x 299

RAV-GP801AT-E 7,10 8,00 6,24 4.41 46 / 48 1050 x 1010 x 
370

RAV-GP1101AT-E 10,00 11,20 6.67 4.37 49 / 50 1550 x 1010 x 
370

RAV-GP1401AT-E 12,50 14,00 6,10 4,35 50 / 51 1550 x 1010 x 
370

RAV-GP1101AT8-E 10,00 11,20 7,10 4,36 49 / 50 1340 x 900 x 320

RAV-GP1401AT8-E 12,50 14,00 7,01 4,36 51 / 52 1340 x 900 x 320

RAV-GP1601AT8-E 14,00 16,00 6,72 4,36 51 / 53 1340 x 900 x 320

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Stopnja učinkovitosti 
SEER

Stopnja učinkovitosti 
SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) mm

RAV-GM2241AT8-E 19,00 22,40 4,62 3,51 58 / 60 1550 x 1010 x 
370

RAV-GM2801AT8-E 22,50 27,00 4,64 3,44 61 / 63 1550 x 1010 x 
370

R32

R32





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 Ena ali največ tri notranje naprave

Raznoliko

Do 23 kW pri hlajenju in do 27 kW  
pri ogrevanju

1:1 Ena ali največ štiri notranje naprave

25
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V HOTELU SAMO 
NAJBOLJŠE

Konferenčni prostori in 
prostori za sestanke

V teh prostorih je potrebna delovna klima 
za največjo produktivnost. Regulirana 
oskrba s svežim zrakom dovaja kisik in s 
filtriranjem nevtralizira tudi spore in alerge-
ne. Pametno: izbirni »senzor prisotnosti« 
varčuje z energijo, ko ni nikogar v prostoru.

Sobe

Vsak gost ima svoje zah-
teve. Z lokalnimi udobnimi 
daljinskimi upravljalniki si 
lahko vsak gost ustvari 
klimo v prostoru, ki ustreza 
njegovim željam. Funkcija 
ponastavitve pa omogoča 
hitro ponastavitev vseh 
posebnih želja nazaj na 
osnovno nastavitev za 
največjo učinkovitost. 
Okenski kontakti in bralniki 
kartic za sobe skrajšajo 
nepotreben čas delovanja. 
Stenske naprave se tiho in 
domala neopazno prilegajo 
notranji opremi prostora. 
Kanalske naprave so 
povsem neopazne.

Maximilian F., hotelir.

»V mojem hotelu ne sklepamo kompro-
misov. Moji gostje se morajo v celotni 
stavbi počutiti dobro. K temu bistveno 
pripomore tudi sistem klimatizacije.

Izziv predstavljajo številna različna ob-
močja s povsem drugačnimi zahtevami. 
Zlasti pa mora biti sistem klimatizacije 
neopazen. V nasprotnem primeru se 
gostje ne bi počutili prijetno. Znamka 
TOSHIBA ima za vse to odlične rešitve.«

TOSHIBA V HOTELU
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Kuhinja

Kuharski mojstri z vrhunskimi kulinarič-
nimi dosežki razvajajo goste. Neodvisno 
od letnega časa se v teh velikih in obču-
tljivih prostorih ne izvaja samo klimatiza-
cija – iz zraka je treba odvajati tudi veliko 
količino vlage, ki nastane tukaj. S svojo 
odlično zmogljivostjo in prilagodljivimi 
možnostmi odvajanja in izpihovanja zraka 
so tukaj kanalske naprave prva izbira.

Restavracija

Prepih je ob prijetni večerji nesprejemljiv, zato je 
klimatizacija v prostorih restavracije še posebej smi-
selna. S svojo obliko se kasetne naprave TOSHIBA 
neopazno prilegajo v vsak spuščeni strop. Lopute za 
zračni tok se krmilijo ločeno in zagotavljajo optimal-
no porazdelitev zraka ob izjemno tihem delovanju.

Prostori za fitnes in velnes

V prostorih za fitnes in velnes so zahteve drugačne. Poleg 
temperature je treba uravnavati tudi vlažnost zraka. 3-cevni 
sistemi uporabljajo presežek toplotne energije za učinkovito 
pripravo tople vode. 

Upravljanje

Pri dnevnem delovanju sistema 
klimatizacije je poleg individualnih 
potreb vaših gostov pomembna 
tudi stroškovna učinkovitost. 
Z osrednjim krmiljenjem prek 
sistemov za upravljanje stavb ali 
funkcijami TOSHIBA, kot je spre-
mljanje porabe energije, lahko 
optimizirate porabo energije.

TOSHIBA V HOTELU



VRF SISTEMI

Podrobnosti 
VRF tehnologije
VRF je kratica za »Vari-
able Refrigerant Flow« 
(spremenljiv pretok hla-
diva). Velikost stavbe ni 
pomembna – 
sistem popolno uravnava 
pretok hladiva, tako da so 
vse notranje naprave ved-
no oskrbljene s potrebno 
količino hladiva.

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

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

Orodja za projektante in tehnike
Inteligentna programska 
orodja dvakrat poenosta-
vijo življenje: prijetno 
načrtovanje na začet-
ku projekta in preprost 
dostop do podatkov pri 
že nameščeni napravi.

Selection Tool
Varno in učinkovito načrtovanje zahteva veliko več kot le kombiniranje 
notranjih in zunanjih naprav. Programska oprema Tool Software ponuja 
realistično predstavitev enega ali več celotnih sistemov z individualno ravnjo 
natančnosti. Vključevanje prostorskih načrtov in vseh možnosti krmiljenja, 
izpis seznamov naprav, shem cevovodnega omrežja in ožičenja – s pritiskom 
gumba lahko vse izvozite v obliki datoteke .pdf ali datoteke programa Auto-
CAD®. Dodatno je mogoče izbrati možnost za varčevanje s hladivom, ki pri 
celotnem sistemu omogoča do 10 % prihranek hladiva. S tem orodjem sta 
priprava ponudbe in priprava na delo hitri ter učinkoviti.

Wave Tool
Prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika s sistemom Android lah-
ko preberete podatke neposredno iz zunanje naprave ali jih vanjo zabeležite. 
Povežete jo lahko povsem preprosto prek brezžične tehnologije NFC, brez 
kablov. Naj gre za prvo uporabo ali servisiranje: podatki celotnega sistema, 
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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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 do 1000 m 
omogočajo še prilagodljivejše načrto-
vanje in nameščanje.

2-cevna tehnologija
Ta sistem lahko ogreva ali hladi – odvisno od sezone in želje uporabnika. 
Skrbi za optimalno ravnovesje med temperaturo in vlažnostjo pri nizkih 
stroških obratovanja. Prilagodljivost zagotavljajo raznolike kombinacije 
notranjih naprav ter preprost sistem cevi in ožičenja.

HLAJENJE, OGREVANJE 
ALI OBOJE? 

Prilagodljivost sistema

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

Ogrevanje Hlajenje
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VRF TEHNOLOGIJA

Kompaktna oblika

Zaradi majhnih dimenzij ne potrebujete 
veliko prostora.

Prilagodljivi hladilni krogi

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

3-cevna tehnologija
S tem sistemom je možno hkratno in neodvisno ogrevanje ter hlajenje. 
Ta tehnologija je še posebej učinkovita v stavbah z različnimi toplotnimi 
obremenitvami ali prostori, ki stalno ustvarjajo odpadno toploto. Pro-
izvedena toplotna energija iz enega dela stavbe se lahko skoraj brez 
izgube uporabi za ogrevanje v drugih prostorih. Največja učinkovitost je 
zagotovljena!

Ogrevanje Hlajenje
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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.
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STENSKE NAPRAVE
Stran 33

KANALSKE NAPRAVE
Ploska kanalska naprava

Standardna kanalska naprava
Visokotlačna kanalska naprava 
Kanalska naprava za svež zrak

Strani 37 – 39

VGRADNA KONZOLNA NAPRAVA
Stran 42

KASETNE NAPRAVE
Tanka kaseta 60 × 60

4-smerna standardna kaseta
2-smerna kaseta
1-smerna kaseta

Strani 34 – 36

STROPNA NAPRAVA
Stran 34

KONZOLNA NAPRAVA
Stran 42

STOJEČA NAPRAVA
Stran 43

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 44 – 46



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMK-AP0057HP-E 1,70 1,90 25/29/33 270/370/455 293 x 798 x 230

MMK-AP0077HP-E 2,20 2,50 25/30/35 270/385/480 293 x 798 x 230

MMK-AP0097HP-E 2,80 3,20 25/31/36 270/395/510 293 x 798 x 230

MMK-AP0127HP-E 3,60 4,00 25/32/37 270/410/540 293 x 798 x 230

MMK-AP0157HP-E 4,50 5,00 32/36/40 550/690/840 320 x 1050 x 250

MMK-AP0187HP-E 5,60 6,30 32/37/41 550/720/900 320 x 1050 x 250

MMK-AP0247HP-E 7,10 8,00 33/39/45 600/900/1200 320 x 1050 x 250


R410A

Udobna vsestranska rešitev 

Stenska naprava

STENSKE NAPRAVE
PREPROSTO IN UČINKOVITO

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

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

Hladilna moč (kW)
Zunanji statični tlak 
(Pa)

Ogrevalna moč (kW) Temperatura vode (°C)

Raven zvočnega tlaka (db(A)) Količina pretoka vode (l/min)

Količina zraka (m³/h)
Dimenzije (mm)  
V × Š × G
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMC-AP0158HP-E 4,50 5,00 28/34/36 540/690/840 235 x 950 x 690

MMC-AP0188HP-E 5,60 6,30 28/35/37 540/720/960 235 x 950 x 690

MMC-AP0248HP-E 7,10 8,00 29/36/41 750/1020/1440 235 x 1270 x 690

MMC-AP0278HP-E 8,00 9,00 29/36/41 750/1020/1440 235 x 1270 x 690

MMC-AP0368HP-E 11,20 12,50 32/38/44 1020/1350/1860 235 x 1586 x 690

MMC-AP0488HP-E 14,00 16,00 35/41/44 1200/1530/1860 235 x 1586 x 690

MMC-AP0568HP-E 16,00 18,00 36/42/46 1260/1650/2040 235 x 1586 x 690



R410A

KASETNE NAPRAVE
ODLIČNA PORAZDELITEV ZRAKA

Kaseta se zaradi svoje omejene višine neopazno prilega v vsak spuščeni strop. Lopu-
te za zračni tok se krmilijo ločeno in zagotavljajo optimalno porazdelitev zraka ob izje-
mno tihem delovanju. Črpalka za kondenzat z 850-milimetrsko tlačno višino je vgrajena 
v vse kasete. Poleg tega je z zunanjim ventilatorjem mogoča oskrba s svežim zrakom, 
in sicer do 15 % nazivne količine zraka – odprtina za priključitev je že pripravljena.

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Stropna naprava
POPOLNO OZRAČJE

Zaobljeni robovi poskrbijo za eleganten videz. Velika loputa 
za zračni tok skrbi za optimalno porazdelitev in veliko količino 
zraka. Ravno pri ogrevanju poskrbi to optimalno kroženje 
zraka za veliko udobja. Zaradi uporabe novega toplotnega 
izmenjevalnika pa naprava doseže še večjo učinkovitost. 

Dodatna oprema

Črpalka za kondenzat s  
600-milimetrsko tlačno višino.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMU-AP0057MH-E 1,70 1,90 29/30/32 365-430 256 x 575 x 575

MMU-AP0077MH-E 2,20 2,50 29/33/37 378/552 256 x 575 x 575

MMU-AP0097MH-E 2,80 3,20 29/33/38 378/570 256 x 575 x 575

MMU-AP0127MH-E 3,60 4,00 30/34/38 402/594 256 x 575 x 575

MMU-AP0157MH-E 4,50 5,0 31/35/40 468/660 256 x 575 x 575

MMU-AP0187MH-E 5,60 6,30 34/39/47 522/840 256 x 575 x 575

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMU-AP0094HP1-E 2,80 3,20 27/29/30 680/730/800 256 x 840 x 840

MMU-AP0124HP1-E 3,60 4,00 30/29/27 680/730/800 256 x 840 x 840

MMU-AP0154HP1-E 4,50 5,00 27/29/31 790/830/930 256 x 840 x 840

MMU-AP0184HP1-E 5,60 6,30 27/29/32 800/920/1250 256 x 840 x 840

MMU-AP0244HP1-E 7,10 8,00 28/31/35 800/920/1290 256 x 840 x 840

MMU-AP0274HP1-E 8,00 9,00 28/31/35 800/920/1290 256 x 840 x 840

MMU-AP0304HP1-E 9,00 10,00 38/33/30 850/1100/1320 256 x 840 x 840

MMU-AP0364HP1-E 11,20 12,50 32/38/43 1070/1430/1970 319 x 840 x 840

MMU-AP0484HP1-E 14,00 16,00 33/38/46 1130/1430/2130 319 x 840 x 840

MMU-AP0564HP1-E 16,00 18,00 33/40/46 1230/1520/2130 319 x 840 x 840





R410A

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Kaseta Slim 60 × 60 
Popolna izbira za rasterski strop Euro

Panel Slim s samo 62 × 62 cm za popoln videz v rasterskem stropu. 
Dodatni senzor premikanja varčuje z energijo, ko v prostoru ni oseb.

360° klasika

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

4-smerna standardna kaseta
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMU-AP0072WH1 2,20 2,50 30/32/34 558 295 x 815 x 570

MMU-AP0092WH1 2,80 3,20 30/32/34 558 295 x 815 x 570

MMU-AP0122WH1 3,60 4,00 30/32/34 558 295 x 815 x 570

MMU-AP0152WH1 4,50 5,00 30/33/35 600 295 x 815 x 570

MMU-AP0182WH1 5,60 6,30 30/33/35 900 345 x 1180 x 570

MMU-AP0242WH1 7,10 8,00 33/35/38 1050 345 x 1180 x 570

MMU-AP0272WH1 8,00 9,00 33/35/38 1050 345 x 1180 x 570

MMU-AP0302WH1 9,00 10,00 34/37/40 1260 345 x 1180 x 570

MMU-AP0362WH1 11,20 12,50 36/39/42 1740 345 x 1600 x 570

MMU-AP0482WH1 14,00 16,00 37/40/43 1800 345 x 1600 x 570

MMU-AP0562WH1 16,00 18,00 39/42/46 2040 345 x 1600 x 570

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMU-AP0074YH1-E 2,20 2,50 34/39/42 540 235 x 850 x 400

MMU-AP0094YH1-E 2,80 3,20 34/39/42 540 235 x 850 x 400

MMU-AP0124YH1-E 3,60 4,00 34/39/42 540 235 x 850 x 400

MMU-AP0154SH1-E 4,50 5,00 32/35/37 750 200 x 1000 x 710

MMU-AP0184SH1-E 5,60 6,30 34/36/38 780 200 x 1000 x 710

MMU-AP0244SH1-E 7,10 8,00 37/41/45 1140 200 x 1000 x 710





R410A

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

1-smerna kaseta 
Enosmerni vpih zraka

Popolna rešitev za dolge in ozke  
prostore z velikimi okni.

2-smerna kaseta 
Velika raznolikost delovanja

Popolna rešitev za dolge in ozke prostore;  
11 stopenj zmogljivosti.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji statični tlak Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

MMD-AP0056SPH1-E 1,70 1,90 24/25/26 435/400/370 6/16/31/46 210 x 845 x 645

MMD-AP0074SPH1-E 2,20 2,50 24/26/28 400/470/540 6/16/31/46 210 x 845 x 645

MMD-AP0094SPH1-E 2,80 3,20 24/26/28 400/470/540 6/16/31/46 210 x 845 x 645

MMD-AP0124SPH1-E 3,60 4,00 25/27/29 450/520/600 5/15/30/45 210 x 845 x 645

MMD-AP0154SPH1-E 4,50 5,00 28/30/32 520/600/690 5/15/30/45 210 x 845 x 645

MMD-AP0184SPH1-E 5,60 6,30 29/31/33 580/680/780 4/14/29/44 210 x 845 x 645

MMD-AP0244SPH1-E 7,10 8,00 33/36/38 900/1000/1080 2/12/22/42 210 x 1140 x 645

MMD-AP0274SPH1-E 8,00 9,00 33/36/38 900/1000/1080 2/12/22/42 210 x 1140 x 645


R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

KANALSKE NAPRAVE
NEVIDNA KLIMATIZACIJA

Kanalske naprave ne glede na obliko vašega prostora povsod zagotavlja-
jo enakomerno temperaturo. Zrak se lahko v prostor neopazno dovede prek ene-
ga ali več izpustov zraka – brez prepiha. V vse kanalske naprave s hladilno moč-
jo do 16 kW je vgrajena črpalka za kondenzat z 850-milimetrsko tlačno višino.

Ploska kanalska naprava
Za omejen prostor

Ultra tanka oblika z najvišjo energetsko učinkovitostjo. 
Dovajanje zraka je mogoče prek spodnje ali hrbtne strani.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji statični tlak Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

MMD-AP0076BHP1-E 2,20 2,50 23/26/29 360/450/540 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 700 x 750

MMD-AP0096BHP1-E 2,80 3,20 23/26/30 390/480/570 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 700 x 750

MMD-AP0126BHP1-E 3,60 4,00 23/26/30 390/480/570 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 700 x 750

MMD-AP0156BHP1-E 4,50 5,00 25/29/33 540/660/798 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 700 x 750

MMD-AP0186BHP1-E 5,60 6,30 25/29/33 540/660/798 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 700 x 750

MMD-AP0246BHP1-E 7,10 8,00 27/31/36 870/990/1200 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1000 x 750

MMD-AP0276BHP1-E 8,00 9,00 27/31/36 870/990/1200 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1000 x 750

MMD-AP0306BHP1-E 9,00 10,00 27/31/36 930/1110/1260 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1000 x 750

MMD-AP0366BHP1-E 11,20 12,50 33/36/40 1380/1620/1920 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1400 x 750

MMD-AP0486BHP1-E 14,00 16,00 33/36/40 1500/1740/2100 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1400 x 750

MMD-AP0566BHP1-E 16,00 18,00 33/36/40 1500/1740/2100 30/40/50/65/ 
80/100/120

275 x 1400 x 750



R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Standardna kanalska naprava

Neviden klasika

Dovajanje zraka je mogoče prek spodnje ali  
hrbtne strani. Dodatno je na voljo spojna prirobnica  
s tremi ali štirimi okroglimi priključki. Primerno 
tudi za priključitev tekstilnih zračnih kanalov.
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji statični tlak Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

MMD-AP0186HP1-E 5,60 6,30 30/32/37 550/660/800 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1000 x 
750

MMD-AP0246HP1-E 7,10 8,00 31/34/38 800/970/1200 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1000 x 
750

MMD-AP0276HP1-E 8,00 9,00 31/34/38 800/970/1200 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1000 x 
750

MMD-AP0366HP1-E 11,20 12,50 34/37/41 1340/1560/1920 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1400 x 
750

MMD-AP0486HP1-E 14,00 16,00 35/40/42 1420/1740/2100 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1400 x 
750

MMD-AP0566HP1-E 16,00 18,00 37/42/45 1660/2040/2400 50/75/100/125/150/175/200 298 x 1400 x 
750

MMD-AP0726HP-E 22,40 25,00 36/40/44 2500/3200/3800 50/83/117/150/183/217/250 448 x 1400 x 
900

MMD-AP0966HP-E 28,00 31,50 38/42/46 3500/4200/4800 50/83/117/150/183/217/250 448 x 1400 x 
900

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Zunanji statični tlak Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h Pa mm

MMD-AP0481HFE 14,00 8,90 41/43/45 1080 170/210/230 492 x 892 x 1262

MMD-AP0721HFE 22,40 13,90 44/45/46 1680 140/165/180 492 x 1392 x 1262

MMD-AP0961HFE 28,00 17,40 44/45/46 2100 160/190/205 492 x 1392 x 1262





R410A

R410A

Za predkondicioniranje svežega zraka

Funkcija predhodnega ogrevanja ali hlajenja v kombinaciji z 
drugimi notranjimi napravami. Črpalka za kondenzat je na  
voljo kot dodatna oprema.

Visokotlačna kanalska naprava

Kanalska naprava za svež zrak

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

S polno močjo

Zaradi visokega statičnega tlaka je naprava najprimernejša za 
velike objekte. Črpalka za kondenzat in komplet zračnih filtrov  
Longlife sta na voljo posebej.
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Pisarne

Tanke kanalske naprave in 
kasetne naprave omogočajo 
zelo nizko hitrost zraka. Delujejo 
lahko praktično brez prepiha, 
omogočajo popolno vgradnjo 
v spuščene strope in so s tihim 
delovanjem povsem nemoteče.
Tudi stenske naprave so s 
svojo diskretno obliko in tihim 
delovanjem domala neopazne.
Funkcija samočiščenja po 
koncu delovanja popolnoma 
osuši toplotni izmenjevalnik 
in skupaj s prašnim filtrom, 
ki ga zlahka očistite, zago-
tavlja preventivno higieno. 

Prostori za sestanke

V teh prostorih je pogosto potrebno samo 
občasno delovanje, zato opcijski senzor 
prisotnosti omogoča prihranek energije, 
ko ni nikogar v prostoru. Za popoln videz v 
rastrskem stropu je posebej primerna ka-
seta Slim. S kotom pihanja 360° zagotavlja 
enakomerno porazdelitev zraka v prostoru.

»Dela v svoji pisarni se zdaj veselim 
tudi v vročih poletnih mesecih. Le-
pljenje na pisalno mizo in malodušje 
v času malice sta preteklost. Ves dan 
smo polni energije in lažje dihamo.

Sistemi klimatizacije znamke TOSHIBA 
ohranjajo temperaturo in vlažnost zraka 
v optimalnem območju. Nizka hitrost 
zraka ne povzroča prepiha, napredna 
senzorika pa zagotavlja maksimalno 
učinkovitost sistema v vsakem trenutku.«

Stefanie B., kadrovski oddelek

PRIJETNA  
KLIMA V PISARNI

TOSHIBA V PISARNI



4141

Kuhinjska in sanitarna oprema

Naprave za klimatizacijo prostora omogo-
čajo tudi preprosto integracijo sistemov 
za pripravo tople vode v kuhinjskih in 
toaletnih prostorih. Tako prihranite stroške.

Centralno krmiljenje

Prihranek energije zaradi 
centralnega krmiljenja in 
znižanja temperature po-
noči v načinu obratovanja 
za hlajenje in ogrevanje. 
Nastavitve za vikende in 
praznike še dodatno zmanj-
šajo stroške. Ob najemu 
poslovne stavbe je povezo-
vanje z obstoječimi sistemi 
za upravljanje stavb prek 
vmesnikov za vse tržne 
sisteme povsem netežavno. 
Pametni upravljalnik podpi-
ra natančno obračunavanje 
stroškov energije za posa-
mezno najemniško enoto.

Prostori s strežniki

IT-naprave so posebej občutljive in zahtevajo največjo mero 
zanesljivosti. Celo pri ekstremnih zunanjih temperaturah 
je hlajenje prostorov s strežniki povsem netežavno.

TOSHIBA V PISARNI



TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MML-AP0074NH1-E 2,20 2,50 26/32/38 282/366/510 600 x 700 x 220

MML-AP0094NH1-E 2,80 3,20 26/32/38 282/366/510 600 x 700 x 220

MML-AP0124NH1-E 3,60 4,00 29/34/40 324/804/552 600 x 700 x 220

MML-AP0154NH1-E 4,50 5,00 31/37/43 384/468/624 600 x 700 x 220

MML-AP0184NH1-E 5,60 6,30 34/40/47 426/528/726 600 x 700 x 220

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MML-AP0074BH1-E 2,20 2,50 32/34/36 460 600 x 745 x 220

MML-AP0094BH1-E 2,80 3,20 32/34/36 460 600 x 745 x 220

MML-AP0124BH1-E 3,60 4,00 32/34/36 460 600 x 745 x 220

MML-AP0154BH1-E 4,50 5,00 32/34/36 740 600 x 1045 x 220

MML-AP0184BH1-E 5,60 6,30 32/34/36 740 600 x 1045 x 220

MML-AP0244BH1-E 7,10 8,00 33/37/42 950 600 x 1045 x 220





R410A

R410A

KONZOLNA NAPRAVA
PRIMERNO ZA VSAK PROSTOR

Manjša kot standardni radiator, vendar s prila-
godljivim izpihom zraka in edinstvenim učinkom 
talnega ogrevanja. Infrardeči daljinski upravljal-
nik je priložen kot del standardne opreme.

Ključne  
lastnosti

Učinek talnega ogrevanja
»Funkcija zelo tihega delovanja«

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Vgradna konzolna naprava
INDIVIDUALNI PANELI
Zaradi panela, ki ga lahko namestite na mestu  
vgradnje, se naprava popolnoma integrira v prostor. Ključne lastnosti

Preprosta montaža
Nameščanje panela na mestu uporabe
Izbirno z infrardečim daljinskim upravljalnikom
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Količina zraka Dimenzije (VxŠxG)

  kW kW dB(A) m³/h mm

MMF-AP0156H1-E 4,50 5,00 37/42/46 660/780/900 1750 x 600 x 210

MMF-AP0186H1-E 5,60 6,30 37/42/46 660/780/900 1750 x 600 x 210

MMF-AP0246H1-E 7,10 8,00 39/45/49 840/990/1200 1750 x 600 x 210

MMF-AP0276H1-E 8,00 9,00 39/45/49 840/990/1200 1750 x 600 x 210

MMF-AP0366H1-E 11,20 12,50 41/46/51 1380/1620/1920 1750 x 600 x 390

MMF-AP0486H1-E 14,00 16,00 44/49/54 1560/1730/2160 1750 x 600 x 390

MMF-AP0566H1-E 16,00 18,00 44/49/54 1560/1730/2160 1750 x 600 x 390



R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Stoječa naprava
ZAVZAME MALO PROSTORA – ZA VSAK 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
Samodejno premikanje loput  
za zračni tok
Širok izpust zraka
Prostostoječa
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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 upravljanje stavb v skladu z zahte-
vami 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 ZUNANJIH TOPLOTNIH IZMENJEVALNIKOV

Prezračevalni priklopni modul za 
odpadni zrak

Prezračevalni priklopni modul 
0 –10 V

Prezračevalni priklopni modul omogoča povezovanje zunanjega toplotnega izmenjevalnika v 
sistem TOSHIBA. Je popolna izbira za uporabo s centralnimi prezračevalnimi napravami ali 
zračnimi zavesami. Modul je razširljiv za večje zmogljivosti. Ožičenje je pripravljeno za priklop. 
Za uporabo potrebujete ustrezen komplet ventilov.

R410AHladilna moč  
(kW)

Ogrevalna moč  
(kW)

Količina zraka  
(m3/h)

Dimenzije (cm)  
V × Š × G

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

R410AHladilna moč  
(kW)

Ogrevalna moč  
(kW)

Količina zraka  
(m3/h)

Dimenzije (cm)  
V × Š × G

8,0 – 28,0 7,2 – 31,5 3300 – 5000 40 × 30 × 15 cm
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TIP Ogrevalna moč Območje delovanja izstop vode 
(min.–maks.)

Pretok vode (min.) Dimenzije (VxŠxG)

  kW °C m³/h mm

MMW-AP0271LQ-E 8,00 +25 / +50 1,17 580 x 400 x 250

MMW-AP0561LQ-E 16,00 +25 / +50 2,33 580 x 400 x 250

TIP Ogrevalna moč Območje delovanja izstop vode 
(min.–maks.)

Pretok vode (min.) Dimenzije (VxŠxG)

  kW °C m³/h mm

MMW-AP0481CHQ-E 14,00 +50 / +82 2,00 700 x 900 x 320





R410A

R410A

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

Priklopni modul za toplo vodo MT
DODATNA PRIPRAVA TOPLE VODE

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

S pripravo tople vode za sisteme z nizko temperaturo je 
mogoče zelo učinkovito ogrevanje prostora ali priprava sa-
nitarne vode. Modul lahko integrirate v vse vodne sisteme. 

Učinkovita priprava tople vode za visokotemperaturne 
sisteme. Za kombinacijo s 3-cevnimi sistemi z rekuperacijo 
toplote in zunanjimi komponentami vodnega sistema. 

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
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Toplotni izmenjevalnik VN
VISOKOUČINKOVITA OSKRBA S SVEŽIM ZRAKOM

Križno-točni toplotni izmenjevalniki omogočajo  
popolno rekuperacijo toplote iz klimatiziranega 
zraka v prostoru do 75 %.

Ključne lastnosti

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

NOTRANJE NAPRAVE – VRF

R410AHladilna moč  
(kW)

Ogrevalna moč  
(kW)

Raven zvočnega 
tlaka (dB(A))

Količina zraka  
(m3/h)

Zunanji statični tlak 
(Pa)

Dimenzije (cm)  
V × Š × G

43 × 114 × 169 cm (4,1 kW) 
  43 × 119 × 174 cm (6,6/8,3 kW) 4,1 – 8,3 5,5 – 10,9 34,5 – 43 150 – 2000 100 – 135

Katera hladiva 
uporablja družba TOSHIBA?
Varovanju okolja posvečamo še posebno pozornost in globalno segrevanje je 
dejstvo. Čeprav je njihov delež zelo majhen, k temu prispevajo tudi hladiva.  
Prispevek h globalnemu segrevanju izražamo z mersko enoto GWP  
(Global Warming Potential).

R32 je z vrednostjo 675 veliko manj škodljiv kot R410A z vrednostjo GWP 2088. 
Poleg tega je R32 energetsko učinkovitejši in bolje prenaša toploto kot R410A. 
Klimatska naprava je tako pri isti količini polnjenja za 60 % zmogljivejša.
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ZUNANJE NAPRAVE – VRF

ZUNANJE NAPRAVE
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)
SCOP 
odvisno od kombinacije

Ogrevalna moč (kW)
Dimenzije (mm)  
V × Š × G

230 V/1-fazno Raven zvočnega tlaka (dB(A))

400 V/3 faze Število kombiniranih zunanjih naprav

ESEER 
odvisno od kombinacije

Maksimalno število notranjih naprav,  
ki jih je mogoče priključiti
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč
Stopnja 

učinkovitosti 
ESEER

Stopnja 
učinkovitosti 

SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Notranje 
naprave, ki jih 

je mogoče 
priključiti, 

(maks.)

Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) Kos mm

MCY-MHP0406HT-E 12,10 12,50 8,08 3,83 54 / 57 8 910 x 990 x 
390

MCY-MHP0506HT-E 14,00 16,00 7,77 3,88 54 / 58 10 910 x 990 x 
390

TIP Hladilna moč Ogrevalna moč
Stopnja 

učinkovitosti 
ESEER

Stopnja 
učinkovitosti 

SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Notranje 
naprave, ki jih 

je mogoče 
priključiti, 

(maks.)

Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) Kos mm

MCY-MHP0404HS-E 12,10 12,50 9,42 4,17 49 / 52 8 1235 x 990 x 
390

MCY-MHP0504HS-E 14,00 16,00 9,23 4,24 50 / 53 10 1235 x 990 x 
390

MCY-MHP0604HS-E 15,50 18,00 9,68 4,37 51 / 54 13 1235 x 990 x 
390

MCY-MHP0404HS8-E 12,10 12,50 9,47 4,19 49 / 52 8 1235 x 990 x 390

MCY-MHP0504HS8-E 14,00 16,00 9,29 4,25 50 / 53 10 1235 x 990 x 390

MCY-MHP0604HS8-E 15,50 18,00 9,74 4,38 51 / 54 13 1235 x 990 x 390

MCY-MHP0806HS8-E 22,40 22,40 4,50 8,09 58 / 59 12 1740 x 990 x 390

MCY-MHP1006HS8-E 28,00 28,00 4,57 7,40 59 / 60 16 1740 x 990 x 390

R410A

R410A





ZUNANJE NAPRAVE – VRF

MiNi SMMS-e

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

Na voljo 1- ali 3-fazno

Dvojni rotacijski batni kompresor

Možnost priključitve do 13 notranjih naprav

MiNi SMMS Z ENOJNIM VENTILATORJEM

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

Na voljo 1-fazno

Dvojni rotacijski batni kompresor

Možnost priključitve do 10 notranjih naprav
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TIP Hladilna moč Ogrevalna moč
Stopnja 

učinkovitosti 
ESEER

Stopnja 
učinkovitosti 

SCOP

Raven zvočnega tlaka 
(nizko/srednje/visoko)

Notranje 
naprave, ki jih 

je mogoče 
priključiti, 

(maks.)

Dimenzije 
(VxŠxG)

  kW kW dB(A)  / dB(A) Kos mm

MMY-SAP0806HT8P-E 22,40 25,00 - 3,79 55 / 56 18 1830 x 990 x 
780

MMY-SAP1006HT8P-E 28,00 31,50 - 3,81 57 / 58 22 1830 x 990 x 
780

MMY-SAP1206HT8P-E 33,50 37,50 - 3,68 59 / 61 27 1830 x 990 x 
780

R410A



ZUNANJE NAPRAVE – VRF

SMMS-e LowRef

2-cevni sistem VRF LowRef

Za samostojne sisteme s hlajenjem do 
33,5 kW ali ogrevanjem do 37,5 kW

30-odstotno zmanjšanje celotne  
količine hladiva

Možnost priključitve do 27 notranjih naprav* 

*(ni mogoče uporabljati s kanalsko napravo za svež 
zrak, priklopnim modulom za toplo vodo, prezračevalnim 
priklopnim modulom, toplotnim izmenjevalnikom VN)
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MMY-MAP0806HT8P-E 22,40 25,00 7,55 5,78 55 / 56 18 1830 x 990 x 780

MMY-MAP1006HT8P-E 28,00 31,50 7,45 5,52 57 / 58 22 1830 x 990 x 780

MMY-MAP1206HT8P-E 33,50 37,50 7,70 5,11 59 / 61 27 1830 x 990 x 780

MMY-MAP1406HT8P-E 40,00 45,00 7,42 5,13 60 / 62 31 1830 x 1210 x 
780

MMY-MAP1606HT8P-E 45,00 50,00 7,58 4,91 62 / 64 36 1830 x 1210 x 
780

MMY-MAP1806HT8P-E 50,40 56,00 7,25 5,04 60 / 61 40 1830 x 1600 x 
780

MMY-MAP2006HT8P-E 56,00 63,00 7,17 4,78 61 / 62 45 1830 x 1600 x 
780

MMY-MAP2206HT8P-E 61,50 64,00 7,10 4,82 61 / 62 49 1830 x 1600 x 
780

MMY-AP2416HT8P-E 67,00 75,00 7,72 5,11 62,0 / 64 54 1830 x 2000 x 
780

MMY-AP2616HT8P-E 73,50 82,50 7,55 5,11 62,5 / 64,5 58 1830 x 2220 x 
780

MMY-AP2816HT8P-E 78,50 87,50 7,64 4,98 64,0 / 66 63 1830 x 2220 x 
780

MMY-AP3016HT8P-E 85,00 95,00 7,51 5,01 64,5 / 66,5 64 1830 x 2440 x 
780

MMY-AP3216HT8P-E 90,00 100,00 7,59 4,91 65,0 / 67 64 1830 x 2440 x 
780

MMY-AP3416HT8P-E 95,40 106,00 7,40 4,97 64,5 / 66 64 1830 x 2830 x 
780

MMY-AP3616HT8P-E 101,00 113,00 7,35 4,83 64,5 / 66,5 64 1830 x 2830 x 
780

MMY-AP3816HT8P-E 106,50 114,00 7,30 4,84 64,5 / 66,5 64 1830 x 2830 x 
780

MMY-AP4016HT8P-E 112,00 126,00 7,17 4,78 64,0 / 65 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP4216HT8P-E 117,50 127,00 7,13 4,80 64,0 / 65 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP4416HT8P-E 123,00 128,00 7,11 4,82 64,0 / 65 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP4616HT8P-E 130,00 145,00 7,54 4,97 66,5 / 68,5 64 1830 x 3670 x 
780

MMY-AP4816HT8P-E 135,00 150,0 7,59 4,91 67,0 / 69 64 1830 x 3670 x 
780

MMY-AP5016HT8P-E 140,40 156,00 7,46 4,95 66,5 / 68 64 1830 x 4060 x 
780

MMY-AP5216HT8P-E 146,00 163,00 7,42 4,85 66,5 / 68,5 64 1830 x 4060 x 
780

MMY-AP5416HT8P-E 151,50 164,00 7,38 4,86 66,5 / 68,5 64 1830 x 4060 x 
780

MMY-AP5616HT8P-E 157,00 176,00 7,28 4,81 66,5 / 67,5 64 1830 x 4450 x 
780

MMY-AP5816HT8P-E 162,50 177,00 7,25 4,82 66,5 / 67,5 64 1830 x 4450 x 
780

MMY-AP6016HT8P-E 168,00 178,00 7,22 4,83 66,5 / 67,5 64 1830 x 4450 x 
780

R410A



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

*Možnost nastavitve sistemov z od 14 do 44 KM z do 10 % zmanjšano  
celotno količino hladiva



MMY-MAP0806FT8P-E 22,40 22,40 8,05 5,27 59 / 61 18 1830 x 990 x 780

MMY-MAP1006FT8P-E 28,00 28,00 8,02 5,13 59 / 61 22 1830 x 990 x 780

MMY-MAP1206FT8P-E 33,50 33,50 7,98 5,04 60 / 62 27 1830 x 1210 x 
780

MMY-MAP1406FT8P-E 40,00 40,00 7,34 4,82 62 / 64 31 1830 x 1210 x 
780

MMY-MAP1606FT8P-E 45,00 45,00 8,17 4,62 61 / 62 36 1830 x 1600 x 
780

MMY-MAP1806FT8P-E 50,40 50,40 7,86 4,62 61 / 62 40 1830 x 1600 x 
780

MMY-MAP2006FT8P-E 56,00 56,00 7,11 4,49 61 / 62 41 1830 x 1600 x 
780

MMY-AP2216FT8P-E 61,50 61,50 7,97 5,07 63,0 / 65,0 49 1830 x 2220 x 
780

MMY-AP2416FT8P-E 68,00 68,00 7,56 4,94 64,0 / 66,0 54 1830 x 2220 x 
780

MMY-AP2616FT8P-E 73,50 73,50 7,63 4,90 64,5 / 66,5 58 1830 x 2440 x 
780

MMY-AP2816FT8P-E 80,00 80,00 7,34 4,82 66,5 / 67,5 63 1830 x 2440 x 
780

MMY-AP3016FT8P-E 85,00 85,00 7,75 4,72 65,0 / 66,5 64 1830 x 2830 x 
780

MMY-AP3216FT8P-E 90,40 90,40 7,59 4,70 65,0 / 66,5 64 1830 x 2830 x 
780

MMY-AP3416FT8P-E 95,40 95,40 7,96 4,62 64,5 / 65,5 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP3616FT8P-E 100,80 100,80 7,86 4,62 64,5 / 65,5 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP3816FT8P-E 106,40 106,40 7,35 4,55 64,5 / 65,5 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP4016FT8P-E 112,00 112,00 7,11 4,49 64,5 / 65,5 64 1830 x 3220 x 
780

MMY-AP4216FT8P-E 120,00 120,00 7,34 4,82 67,0 / 69,0 64 1830 x 3670 x 
780

MMY-AP4416FT8P-E 125,00 125,00 7,62 4,75 66,5 / 68,5 64 1830 x 4060 x 
780

MMY-AP4616FT8P-E 130,40 130,40 7,50 4,74 66,5 / 68,5 64 1830 x 4060 x 
780

MMY-AP4816FT8P-E 135,40 135,40 7,76 4,68 66,5 / 68,0 64 1830 x 4450 x 
780

MMY-AP5016FT8P-E 140,80 140,80 7,68 4,67 66,5 / 68,0 64 1830 x 4450 x 
780

MMY-AP5216FT8P-E 145,80 145,80 7,91 4,62 66,0 / 67,0 64 1830 x 4840 x 
780

MMY-AP5416FT8P-E 151,20 151,20 7,86 4,62 66,0 / 67,0 64 1830 x 4840 x 
780


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
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Prodajni prostor 

Učinkoviti prezračevalni 
sistemi ohranjajo prijetno 
temperaturo in nadzorovano 
dovajajo svež zrak. Križno-
-točni toplotni izmenjevalniki 
ogrevajo hladen svež zrak s 
segretim odpadnim zrakom in 
tako omogočajo rekuperacijo 
energije do 75 %. Kanalske 
naprave in kasetne naprave 
se neopazno prilegajo videzu 
trgovine, stenske površine 
pa ostanejo proste za police 
in zaslone. 4-smerne kasete 
s posebnim načinom za 
visoke strope zagotavljajo 
udobno ogrevanje tudi v 
prostorih z visokimi stropi. 

Lisa S., modna svetovalka

VZDUŠJE V 
TRGOVINI

»V mojem poslu je dobra klima pogoj za 
dobro poslovanje. Moje stranke se  
morajo počutiti dobro, sicer ne bodo  
pri volji za nakup. 

Napravam znamke TOSHIBA je uspelo 
izpolniti najrazličnejše individualne  
zahteve naših podružnic, saj omogočajo 
hlajenje in ogrevanje, ne da bi se stroški 
ob tem pretirano povečali. Udobje in 
energetska učinkovitost sta vsekakor 
združljiva.«

TOSHIBA V TRGOVINI
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Vhodni prostor

Prvi vtis šteje: stranke se morajo že ob vstopu počutiti dobro. Potem se bodo 
tudi dalj časa zadržale v trgovini. Zračne zavese za vhode/izhode nudijo večje 
udobje strank in neodvisno ogrevanje v prehodnih obdobjih. Delujejo kot zrač-
ne zapore in tako preprečujejo izmenjavo zraka med notranjim in zunanjim ob-
močjem. Klimatiziran zrak tako ostane v notranjem območju, vhod pa je odprt.

Skladišče

Klimatizacija skladišča ščiti 
vaše zaloge pred staranjem, 
kvarjenjem in umazanijo. 
Kanalske naprave povsod 
poskrbijo za enakomerno 
temperaturo. Dovajanje zraka 
je mogoče prek spodnje ali 
hrbtne strani. Opcijsko je na 
voljo spojna prirobnica, ki 
omogoča še širšo porazdeli-
tev zraka v večjih prostorih.

Centrala

Funkcije spremljanja porabe energije beležijo trenutni izkoristek in stroške električne ener-
gije za statistično analizo poljubnih lokacij. Inteligentna tehnologija uravnavanja s pametnim 
upravljalnikom Smart-Manager skrbi za energetsko učinkovitost in zmanjšanje stroškov. 
Tako sta zagotovljena popolna preglednost in nadzor prek centrale. Če se trgovine 
ogrevajo in hladijo izključno z enim sistemom, mora ta zanesljivo ogrevati tudi pri nizkih 
zunanjih temperaturah. Zanesljivo ogrevanje je možno pri zunanji temperaturi do –25 °C.

TOSHIBA V TRGOVINI



 

 

 

POGLAVJE

Centralno krmiljenje

Compliant Manager
Smart Manager
Upravljalnik z zaslonom na dotik
Smart Manager na dotik
Aplikacija Small Central
Časovni programator

Lokalno krmiljenje

Kabelski daljinski upravljalniki
Infrardeči daljinski upravljalniki
Rešitve s povezavo 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 veliko izbiro centralnih krmilnikov ali povezovanje s siste-
mom za upravljanje stavb.

KRMILJENJA
INDIVIDUALNE ŽELJE 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 tehnologije centralnega krmiljenja v stavbi.

Zunanje krmiljenje

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

Centralno krmiljenje

Kompleksne klimatske sisteme lahko uprav-
ljate 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 (največja 
dolžina kabla 500 m) ali brezžičnimi infrar-
dečimi daljinskimi upravljalniki lahko krmilite 
posamezne naprave ali skupine največ osmih 
notranjih naprav. Dodatni moduli omogočajo 
krmiljenje prek aplikacij ali interneta ne glede 
na lokacijo.

KRMILJENJA
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 Sistemi za upravljanje stavb

LonWorks®

Modbus®

BACnet®

Coolmaster
KNX®

Zunanje krmiljenje

Sistem za odkrivanje puščanja 
Moduli dodatne opreme
Vtič CN
Redundančni modul

En krmilnik 
za vse naprave 

Krmiljenje prek  
aplikacije ali brskalnika

Povezovanje z 
obstoječimi sistemi

Priklop 
zunanjih modulov

KRMILJENJA
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KRMILJENJA

Preprost kabelski daljinski  
upravljalnik: popoln za 
hotelsko sobo.

Standardni kabelski daljinski 
upravljalnik: krmiljenje vseh funkcij 
notranjih naprav, časovni progra-
mator za vklop/izklop za 168 ur.

Kompakten kabelski  
daljinski upravljalnik: 
Elegantna različica standardnega 
kabelskega daljinskega upravljalnika.

Kabelski daljinski upravljalnik: 
kot standardni daljinski uprav-
ljalnik, z 8 časovnimi dogodki/
dan in 6 parametri/dogodek.

Udoben kabelski daljinski  
upravljalnik: Kot standardni, 
plus tedenski časovni progra-
mator, programske tipke, nočno 
delovanje, zapiranje lopute, za-
klepanje tipk, osvetljen zaslon.

Kompakten oblikovalski  
daljinski upravljalnik: omogoča 
krmiljenje vseh standardnih funkcij 
prek oblikovalskega zaslona s 
teksturami ali funkcije Bluetooth.

Lokalni daljinski upravljalnik 
na dotik Lite: kompakten lokalni 
daljinski upravljalnik na dotik v veli-
kosti pametnega telefona z zasloni in 
logotipi z možnostjo personaliziranja.

Daljinski senzor za temperaturo:  
kadar natančno merjenje tempe-
rature ni mogoče prek senzorja 
v notranji napravi ali v kabel-
skem daljinskem upravljalniku.

Infrardeči daljinski upravljalnik + 
moduli sprejemnika: funkcije kot pri 
standardnem daljinskem upravljalni-
ku, vendar brez kabla. Za vgradnjo 
v panel ali kot zunanja naprava.

Modul za upravljanje Combi Control: 
krmiljenje prek mobilnega telefona 
s sporočilom SMS ali z aplikacijo.

AP-IR-WiFi: krmiljenje notranje naprave 
prek pametnega telefona z aplikacijo.

TO-RC-WiFi: modul za povezavo 
WiFi za krmiljenje notranje naprave 
prek mobilnega telefona z aplika-
cijo ali s spletnim brskalnikom.

TO-RC-KNX®: modul za krmiljenje 
notranje naprave prek vodila KNX®.

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

Tiskano vezje krmilnika: 3 analogni 
in 3 digitalni vhodi, 3 digitalni izhodi 
za zunanje krmiljenje, opozorila in 
sporočila (za stropne naprave).

Modul za delovanje, sporočila o 
napakah, oddaljen vklop/izklop: 
izhod za sporočila o delovanju in signale 
napak, krmiljenje vklopa/izklopa in 
sporočanje napak za največ 8 notranjih 
naprav prek breznapetostnih kontaktov.

Analogni vmesnik: krmiljenje  
funkcij naprave prek 0–10 V signalov  
ali fiksnih uporov.

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

BACnet® 1:1 Interface: krmiljenje naj-
več 8 notranjih naprav. Za povezovanje 
s sistemom BACnet® na mestu uporabe.

Lokalno krmiljenje
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Centralno krmiljenje

Sistemi za upravljanje stavb

KRMILJENJA

Aplikacija Small Central: krmilje-
nje največ 32 notranjih naprav prek 
aplikacije na pametnem telefo-
nu ali tabličnem računalniku.

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

Smart Manager z izračunom 
energije: do 128 notranjih naprav. 
Spletni vmesnik za računalniško kr-
miljenje prek brskalnika; spremljanje 
in obračunavanje porabe energije.

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

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

Smart Manager na dotik z  
izračunom energije: obseg funkcij 
kot pri aplikaciji Smart Manager, z 
intuitivnim upravljanjem s 7-palčnim 
barvnim zaslonom na dotik.

Centralni daljinski upravljalnik: 
kompaktna centralna upravljalna enota 
za krmiljenje do 64 notranjih naprav. 
Možnost priključitve tedenske-
ga časovnega programatorja.

Vmesnik Modbus®: krmiljenje največ 
64 notranjih naprav. Za povezovanje s 
sistemom Modbus® na mestu uporabe.

KNX®-16/64: modul za krmi-
ljenje največ 16/64 notranjih 
naprav prek vodila KNX®.

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

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

Vmesnik Small BACnet®: krmi-
ljenje največ 64 notranjih naprav. 
Za povezovanje s sistemom 
BACnet® na mestu uporabe.

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.
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KRMILJENJA

Modul za zmanjševanje hrupa 
(RAV): za DI in SDI velikosti 5. Vhod 
za zmanjševanje hrupa (nočno delova-
nje). Največja zmogljivost 0/50/75 %. 
Signal delovanja kompresorja.

Kabelski snop za zmanjševanje 
hrupa (RAV): za DI Big in SDI od 
velikosti 8 naprej. Vhod za zmanj-
ševanje hrupa (nočno delovanje), 
največja zmogljivost 0/50/75 %. 
Signal delovanja kompresorja.

Redundančni modul: preklapljanje 
med dvema notranjima napravama 
(ali skupinama) v primeru okvare. 
Preklapljanje je odvisno od obrato-
valnih ur; vklop drugega sistema je 
odvisen od temperature. Vstavi in 
poženi, vrata LAN, možnost spre-
mljanja prek spletnega brskalnika.

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

Zunanje krmiljenje

Modul za tokovno omejitev/raz-
bremenitev: dva vhoda z brezna-
petostnim kontaktom. Zunanji vklop/
izklop; zmanjšanje zmogljivosti.

Izhodni modul: trije izhodi z brezna-
petostnim kontaktom. Signal delovanja, 
signal napake, obratovalni čas kompre-
sorja 1 in 2, izhodna moč v 8 stopnjah.

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

Sistem za zaznavanje pušča-
nja in sistem za izolacijo: 
Zaznavanje uhajanja z vidnimi in 
zvočnimi opozorili, skladnost s stan-
dardom EN378; možnost dodatnega 
ločevanja okvarjene notranje naprave.
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Upravljanje

V pisarniških prostorih je potrebna prijetna 
klima za pisarniška dela. Kjer kanalski 
sistemi v povezavi s tovarniško opremo 
niso smiselni, se uporabijo stenske 
naprave, stropne naprave in konzole.

Proizvodnja

Glede na dejavnost podjetja 
sistemi klimatizacije niso pot-
rebni samo za izravnavo tem-
peraturnih nihanj, ki nasta-
nejo zaradi zunanjih vplivov, 
temveč dodaten izziv predsta-
vlja tudi odpadna toplota 
proizvodnih naprav. Zlasti pri 
izvajanju zahtevnega fizičnega 
dela je ustrezna klima v veliko 
olajšanje in poskrbi za brez-
hibno izvajanje proizvodnih 
procesov, varnost in udobje.

Tatjana F., vodja izmene

TUKAJ GRE 
KOT PO MASLU

»Naše vodstvo podjetja je spoznalo, 
kako pomembna je dobra klima tudi v 
proizvodnji. Odkar delamo v novih halah, 
je vzdušje tudi v vročih dnevih dobro in 
storilnost moje ekipe je odlična.

Veliki klimatski sistemi VRF znamke  
TOSHIBA omogočajo različne tempera-
ture glede na zahteve delovnih območij. 
In tudi pozimi, ko je zunaj ledeno mrzlo, 
so izjemno priročni za dodatno  
ogrevanje.«

TOSHIBA V TOVARNI
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Skladišče

Klimatizacija skladiščnih prostorov ni 
potrebna zaradi udobja, temveč za 
zaščito zalog pred predčasnim stara-
njem, korozijo, umazanijo in kvarjenjem. 
Sistemi klimatizacije čistijo zrak ter 
uravnavajo temperaturo in vlažnost.

Hlajenje naprav

Veliki poslovni sistemi klimatizacije so primerni tudi za hlajenje 
naprav in procesov. Ko pa je potrebna megavatna zmogljivost, so 
prava rešitev veliki hladilni sistemi USX EDGE na vodni osnovi.

Stranski prostori

Tudi v proizvodnih pre-
delih s posebnimi zahte-
vami so stranski prostori, 
ki potrebujejo lastno kli-
mo: prostori za počitek, 
kantine, kuhinje, pisar-
niške kabine in številni 
drugi. Kompleksni in pri-
lagodljivi krmilni sistemi 
skupaj z napravami VRF 
omogočajo individualno 
izpolnitev teh zahtev.

TOSHIBA V TOVARNI
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TOSHIBA 
ZMORE 
ŠE VELIKO 
VEČ.
Klimatske naprave niso namenjene 
samo uporabi v poslovnih prostorih in 
se že dolgo ne uporabljajo samo za hla-
jenje. TOSHIBA že od tridesetih let prej-
šnjega stoletja proizvaja naprave vseh 
velikosti za različne načine uporabe.

Nove posebne naprave samih pre-
sežnikov – za klimatizacijo v večjih 
prostorih, npr. za proizvodne linije, 
tovarne ali računalniške centre.

Kjer sistemi VRF ne zadostujejo, se upora-
bljajo ohlajevalne naprave serije USX EDGE. 
S svojo izjemno zmogljivostjo in prilago-
dljivostjo so primerne za uporabo v velikih 
računalniških centrih, industrijski proizvo-
dnji, laboratorijih, športnih dvoranah in pri 
drugih posebnih tehničnih uporabah.

SKUPINE IZDELKOV
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Tudi doma si želimo najboljše klime. 
Klimatski sistemi za dom prinašajo 
mirne noči in prijetne dneve v vsak 
prostor.

Sistemi klimatizacije za dom znamke TOSHIBA omo-
gočajo kombiniranje več posameznih naprav. Tako 
bo imel vsak prostor klimo, v kateri se boste najbolje 
počutili. Neslišno delovanje in napredni filtrirni sistemi 
zagotavljajo izjemno udobje. Zanesljiva tehnologija in 
najvišja učinkovitost sta samoumevni pri vseh tipih.

Ogrevanje s toplotno črpalko  
zrak-voda je okolju prijazna  
alternativa običajnim ogrevalnim 
sistemom.

Toplota se odvzame iz zunanjega zraka in 
se pretvori v energijo za ogrevanje. Sistem 
ESTIA je cenovno ugodna in napredna rešitev 
z vidika obremenjevanja okolja s fosilnimi 
gorivi. Z manjšimi emisijami CO2 varuje okolje 
in je primeren za sanacije in novogradnje. 

SKUPINE IZDELKOV
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Svetujemo vam osebno 
VAŠ CERTIFICIRANI PARTNER TOSHIBA

Specializirani partner TOSHIBA:

Za še več veselja: obiščite našo spletno stran!

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

Družba TOSHIBA je ponosna na svojo 
mrežo usposobljenih strokovnjakov, 
specializiranih za tehnologijo hlajenja in 
klimatizacije. S sistemom klimatizacije 
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.


