
ZA PREDKONDICIONIRANJE SVEŽEGA ZRAKA

Kanalska naprava za svež zrak Vrhunci
Popolna rešitev za dodatno dovajanje svežega zraka
Funkcija predhodnega ogrevanja in hlajenja
Napravo je mogoče uporabljati v kombinaciji z drugimi 
notranjimi napravami VRF

Kanalska naprava za svež zrak za kombiniranje z zunanjimi napravami VRF iz serije SMMS-e. Funkcija predhodnega ogrevanja 

ali hlajenja v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami. Na voljo je s tremi stopnjami zmogljivosti od 14,0 do 28,0 kW.

 

Zmogljivost
Visoka energetska učinkovitost
Možna je neopazna integracija v spuščene strope
Funkcija samočiščenja
Ventilator s tihim delovanjem samo v visokem načinu
Nastavljiv zunanji statični tlak do 230 Pa
Samodejni diagnostični sistem

Prilagodljivost
100-% obdelava svežega zraka
Regulacija je mogoča med hlajenjem in ogrevanjem od +16 
do +27°C
Izvedljivih je do 30% celotne zmogljivosti sistema
Možna je priključitev največ 2 naprav na sistem
Raznolikost od 80 % do 100 %

   

Tehnične podrobnosti
Sesanje zraka od zadaj
Zunanje zračne filtre je mogoče uporabiti posamično
Dvižna črpalka za kondenzat TCB-DP32DFE je na voljo 
izbirno
Možnost kompleta zunanjih sprejemnikov za infrardeči 
daljinski upravljalnik
Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih 
upravljalnikov
Kombinacija z VN-HEXE ali modulom za toplo vodo ni 
možna
Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega 
toka
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Kanalska naprava za svež zrak
Tehnični podatki     MMD-AP0481HFE

Hladilna moč kW 14,00

Vhodna moč (min./naz./maks.) kW 0,28

Ogrevalna moč kW 8,90

Vhodna moč (min./naz./maks.) kW 0,28

Količina zraka m³/h 1080

Zunanji statični tlak Pa 170/210/230

Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) dB(A) 41/43/45

Ø cevi za tekočino mm (cola) 9,5 (3/8)

Ø sesalne cevi mm (cola) 15,9 (5/8)

Ø cevi za kondenzat mm VP25 (25/32)

Električno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50

Obratovalni tok A 1,43

Obratovalni tok A 1,43

Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.) °C +5 / +43

Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.) °C -5 / +43

Hladivo    R410A

Dimenzije (VxŠxG) mm 492 x 892 x 1262

Teža kg 93

 Hlajenje     Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html
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- Kanalska naprava za svež zrak

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:

R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za 
čiščenje.
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