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KÜLTÉRI EGYSÉGEK 2 – 5 HELYISÉGHEZ

Multisplit R32

Főbb
2 – 5 beltéri egység csatlakoztatható
Az összesített maximális kábelhossz 80 m
Kompakt, csendes és hosszú élettartamú

Akár 5 egyedileg kombinálható beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységre. Ez jelentősen csökkenti az 

üzembeállítási költségeket, valamint a helyigényt külső térben.

 

Takarékos és megbízható
Magas A+ energiahatékonyság
Egyenáramú hibrid inverter technológia
Kettős forgódugattyús kompresszor
Különösen magas hatékonyság részterheléskor
Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

Erőforrás-kímélő
Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
Eco üzem
Környezetkímélő R32 hűtőközeggel előre feltöltve
Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben
Nem feltűnő megjelenése minden környezetbe illeszkedik
A „Quiet” funkció a zajszintet akár 5db(A) értékre csökkenti

   

Egyedileg kombinálható beltéri 
egységek

MIRAI standard oldalfali készülék
SUZUMI PLUS klasszikus oldalfali készülék
DAISEIKAI 9 prémium oldalfali készülék
Lapos légcsatornás készülék
60x60 keskeny kazettás készülék
Konzolos készülék

Kényelmi és megtakarítási 
funkciók

Opcionálisan elérhető kényelmes infravörös távirányítók
Opcionális vezetékes távirányító kazettás/légcsatornás 
készülékhez
Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
28 időprogram hetente
Comfort Sleep
Hi Power
Quiet
Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy 
számítógépen keresztül
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Multisplit R32
Műszaki adatok     RAS-3M18U2AVG-E

Hűtőteljesítmény kW 5,20

Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 2,40 - 6,50

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 1,17

EER hatásfok W/W 4,44

SEER hatásfok    6,80

Energiaosztály    A++

Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) °C -10/+46

Fűtőteljesítmény kW 6,80

Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 1,90 - 8,00

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 1,58

COP hatásfok W/W 4,30

SCOP hatásfok    4,60

Energiaosztály    A++

Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) °C -20/+24

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-240/1/50

Üzemi áram A 5,39

Üzemi áram A 7,22

Áramfelvétel (névl.) A 7,22

Áramfelvétel (max.) A 7,54

Ajánlott típusú tápvezeték    H07RN-F 3G2,5

Ajánlott biztosíték A 16

Kommunikációs vezeték    H07RN-F 4G1,5

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) dB(A) 47

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) dB(A) 50

Hangteljesítményszint dB(A) 60

Hangteljesítményszint dB(A) 63

Szívóoldali vezeték-Ø mm (coll)
2x 9,5 (3/8), 1x 12,7 

(½)

Folyadékoldali vezeték-Ø mm (coll) 3x 6,3 (¼)

Csatlakoztatható beltéri egység (max.) db 3

Vezetékhossz (min.) m 2

Vezetékhossz (max.) m 50

Vezetékhossz/beltéri egység (min.) m 2

Vezetékhossz/beltéri egység (max.) m 25

Magasságkülönbség (max.) m 10

Légszállítás m³/h 2107

Kompresszor típusa    Twin-Rotary

Hűtőközeg    R32

Hűtőközeg töltetmennyisége kg 1,05

Előre feltöltve a következőig: m 50

Utántöltés g/m 20

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 630 x 800 x 300

Súly kg 46

 Hűtés     Fűtés

A termékhez tartozó mérési körüményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg
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- Multisplit R32

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product 

functions for your model here:In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of 

the special TOSHIBA product functions for your model here:

A++ energiaosztály: A++ energiaosztály nagyon alacsony 
áramfelhasználást garantál!

Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes 
teljesítményszabályozás.

Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, 
csendes működés és maximális hatékonyság.

R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének 
ellenőrzése.
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