KONSOL
Konfora
bakış
açınızı
değiştirin

İhtiyacınız olan
her şey bir arada

KONSOL
YIL BOYU KONFOR
Yeni Toshiba R32 Konsol tipi klima, her mevsimde optimum konfor sunuyor.
Zemine monte edilen tasarımıyla, her dekorasyona rahatlıkla uyum
sağlarken, hava akışının (ısıtma veya soğutma modunda) mükemmel bir
şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Koşullar ne olursa olsun,
konforunuz garanti altında

Her açıdan
uyumlu

Yeni Toshiba R32 Konsol tipi klima, mevsim ne olursa
olsun iç mekan hava sirkülasyonunu iyileştirmek ve
konforunuzu üst düzeye çıkartmak için tasarlanmıştır.

Toshiba Konsol’un evinizdeki varlığını hissetmeyeceksiniz bile.
Pürüzsüz hatları ve şık tasarımıyla, sessiz çalışma ve
fonksiyonlarıyla geliştirilmiş yüksek konfor özellikleri ile birlikte,
Toshiba Konsol tipi klima iç mekanınıza mükemmel uyum
sağlar.

Kendinizi
A++ ile ödüllendirin

Çocuk kilidi fonksiyonuyla
önce güvenlik

A++ enerji verimi sınıfıyla tasarruf edin.
3 farklı kapasite (10, 13 and 18 kBtu/h) seçeneği olan
Toshiba Konsol tipi klima, düşük enerji tüketimi ile size
yüksek performans ve konforu aynı anda sunuyor.

Toshiba Konsol tipi klima, çocuk kilidi fonksiyonu
sayesinde kumanda ayarlarını kitler ve kumanda
ayarlarının değiştirilmesini önleyerek, ailenin en küçük
üyelerini koruma altına alır.

R32
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ÇİFT TARAFLI
HAVA AKIŞ KONTROLÜ
Toshiba, kullanıcılarına her zaman en iyi çözümleri sunmak için çalışıyor.
Eşsiz ve etkili hava dağıtım fonksiyonuyla R32 Konsol tipi klima da bu çabaların bir ürünü.

Konforunuzu
yönetin

Konsol tipi klima’ya özel hava akışı
yerden ısıtma modu

İhtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde karşılamak için
farklı yönlü hava akımı seçeneklerinden birini seçin.
Eşit hava dağılımı için aşağı ve yukarı doğru hava
üfleme fonksiyonu ile oda içerisindeki sıcak ve soğuk
noktalara elveda deyin.

Toshiba’ya özgü bu özellik, sıcak havanın yalnızca
zemin seviyesinden yayılmasını sağlayarak, üstün
konfor için ısının oda içinde eşit dağıtılmasını sağlar.

Şömine modunu
keşfedin

Toshiba’nın eşsiz şömine modu sayesinde, kompresör kapalı olsa dahi, iç ünite fanı
sürekli düşük hızda hava üfleyerek, şöminenizden veya başka ısı kaynaklarınızdan
optimum ısı dağılımı sağlar.
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İhtiyacınız olan
her şey bir arada

SINIRSIZ KONFOR
HER YERDE Sessizlik
Sessiz çalışma

Konsol tipi klimaya özel
gürültü azaltma fonksiyonu
Konsol tipi klimaya özgü
"Sessiz çalışma ayarı"
sayesinde, kullanıcı dış
ünitenin gürültü düzeyini
azaltarak, komşularının
geceleri rahat bir uyku
çekmesini sağlayabilir.
Uzaktan kumandaya bir
dokunuşla aktif hale getirilen
bu ayar, dış ünitenin ses
basınç seviyesini -3dB(A)
azaltıp 43dB(A)’e düşürerek,
hızlı soğutma kapasitesi
karşısında dış ses seviyesinin
en aza düşürülmesini sağlar.

HUZURLU BİR HAYAT İÇİN
Sessiz mod

19dB(A)’ya
kadar azalan

Ultra-sessiz sistem
Fan düğmesine basılarak
aktif hale getirilen sessiz mod,
iç ünitenin fan hızını
ve ses seviyesini azaltır.
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DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN
DAHA İYİ HAVA ÇÖZÜMLERİ
İnverter teknolojisi, ToshIba tarafından yaratılmıştır.

7,2’ye

4,2’ye

SEER

SCOP

ulaşan

ulaşan

Toshiba olarak, projelerimizi
ve hedeflerimizi her zaman
daha iyi bir geleceğe ulaşma
düşüncesiyle tasarlarız.

Isıtma modunda,
zeminden hava
yönlendirme fonksiyonu

Günümü teknolojisi dünyamızda
devrim yapmaya devam
ederken bu alandaki tutumlar
hiç olmadığı kadar değişim
geçiriyor. Biz bu yenilikleri
takip etmek ve kendimize
uyarlamakla kalmıyor, önceden
tahmin de ediyoruz.

3 farklı kapasite seçeneği

2,5 ila 5,0 kW (Soğutma)
3,2 ila 6,0 kW (Isıtma)

Otomatik temizleme

Bu nedenle, yeni nesil Toshiba
klimalarda düşük bir küresel
ısınma potansiyeli olan R32
soğutucu akışkanı kullanıyoruz.

Sağlıklı, temiz hava
SİHİRLİ BATARYA®
Toshiba Konsol tipi klima, bataryada su ve toz
birikmesini önleyen Sihirli Batarya ile donatıldı.
Klima kapatıldığında nemli ve kirli olan
bataryanın drenaj edilmesi için, iç ünite fanı
çalışmaya devam ederek bataryayı temiz ve
kuru tutar ve klimanın yüksek enerji verimliliğini
sürdürür.

Dilediğiniz zaman
buz çözme
fonksiyonu
Toshiba’nın özel olarak
sunduğu ‘‘Dilediğiniz zaman
buz çözme fonksiyonu’’
sayesinde, ünite en ağır
şartlarda dahi kullanılabilir,
uzaktan kumandadaki bir
düğmeye basarak buzun
çözülmesi sağlanır.
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İhtiyacınız olan
her şey bir arada

HER ZAMAN, HER YERDE
KONTROL SİZDE!
DİLEDİĞİNİZ ZAMAN
İYİ HİSSETMENİZ İÇİN
Kablosuz çözüm
Konsol tipi klimanızın
her fonksiyonuna
tek bir dokunuşla ulaşmanızı
sağlayan akıllı kumandayla
hayatınızı kolaylaştırın!

Haftalık zaman ayarı

Her 24 saatlik süre için
AÇMA/KAPAMA zamanlarını
veya program ayarlarını
düzenler. Bir gün için 4’e
kadar farklı sıcaklık ve AÇMA/
KAPAMA ayarı programlanabilir,
her hafta için 7 farklı program
(AÇMA/KAPAMA, Sıcaklık
ayarı, Çalışma ayarı ve Fan hızı)
kullanılabilir.

Yerden ısıtma modu

Sıcak havayı sadece zeminden
üflenmesini sağlayarak odanın
içerisinde eşit sıcaklık dağılımını
sağlar.

Sessiz mod

iç üniteleri en düşük gürültü
seviyesinde çalıştırır. İç ünite
fanını en düşük hıza alarak,
iç ünitenin yarattığı gürültüyü
düşük güçte çalışma ayarına
göre 3 dB(A) azaltır.

Sessiz Dış Ünite

Toshiba’ya özgü bu fonksiyon,
dış üniteden kaynaklanan
gürültüyü azaltarak,
komşularınızın rahatsız olmasını
engeller.

8°C

Kış aylarında evinizi boş
bırakacaksanız, bu buz
koruma ayarını kullanarak,
evinizin belirli bir asgari
sıcaklıkta kalmasını
sağlayabilirsiniz.

Şömine modu

şöminenizden veya başka ısı
kaynaklarınızdan optimum ısı
dağılımı sağlar. Kompresör
devre dışı olduğunda bile
iç ünite fanı en düşük hızda
çalışmaya devam eder.

Güç seçimi

klimanızın çıkış gücünü
ihtiyaçlarınıza göre
ayarlayarak, enerji tüketiminizi
düzenler.

Dilediğiniz zaman
buz çözme

cihazınızın en zorlu dış
hava koşullarında dahi
kullanılabilmesini ve
kumandadan tek bir tuş ile
buzun çözülmesini sağlar.
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EVDE VEYA DIŞARIDA
konforunuzu arttırın
Aileniz için her an mükemmel soğutma veya ısıtma seviyesini bularak konforunuzu kişiselleştirin.
Evinizdeyken, uzaktan kumandanızın kullanımını, akıllı uygulama kullanımı ile kolayca değiştirin.
Böylece, hareket halindeyken bile klimanızı kolayca kontrol edebilir ve konforunuzu ayarlayabilirsiniz!

5 kullanıcı
10 ünite

Toshiba Home AC Control Uygulamasıyla
konforunuzun tüm kontrolünü elinize alın. Hem evde
hem de hareket halindeyken, akıllı telefonunuzda
veya tabletinizde kolayca kullanabilirsiniz.

8°C

8°C

Tatilde buzlanmayı
önleme ayarı
Şömine modu

Hi POWER

Çok hızlı soğutma veya
ısıtma için Hi-POWER modu
Dış ünitede gürültüyü azaltan
sessiz CDU

KENDİNİZİ japON KALİTESİYLE ŞIMARTIN
Tasarım
ve güvenilirlik

Toshiba’nın yenilikçi
inverter teknolojisi

Yenilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu,
çevreye saygı... Bu güçlü değerler, Toshiba’da
gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.

Toshiba’nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi,
üstün performansı olağanüstü güvenilirlikle birleştirir.
Sabit bir sıcaklık sağlayacak şekilde, dalgalanmaları
minimize eder ve istenmeyen gürültü riskini ortadan
kaldırarak verimliliği artırır.

50 yılı aşkın bir süredir Toshiba, müşterilerine,
kusursuz Japon kalitesinin hassasiyet uzmanlığının
garantisini sunuyor.

Toshiba, Inverter Teknolojisi sayesinde, Konsol tipi
klima, kompresör hızını ihtiyaca göre ayarlayarak
ısıtma ve soğutma kapasitesini sürekli olarak
düzenler.
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İhtiyacınız olan
her şey bir arada

Dış ünite
İç ünite
Soğutma kapasitesi
Soğutma aralığı (min. - maks.)
Tasarım yükü (Pdesignc)

Performans verileri

EER

kW

RAS-10J2AVSG-TR
RAS-10J2FVG-TR
2,5

RAS-13J2AVSG-TR
RAS-13J2FVG-TR
3,5

RAS-18J2AVSG-TR
RAS-18J2FVG-TR
5,0

kW

(0,95 - 3,2)

(1,05 - 4,1)

(1,2 - 5,6)

kW

2,5

3,5

5,0

W/W

4,24

4,02

2,98

SEER
C

Enerji verimlilik sınıfı

7,2

7

6,8

A++

A++

A++

Isıtma kapasitesi

kW

3.2

4.2

6.0

Isıtma aralığı (min. - maks.)

kW

(0,85 - 4,40)

(1,0 - 5,0)

(1,3 - 6,3)

Tasarım kapasitesi (Pdesignh) (Tbiv-7°C)
COP

kW

2,5

3,0

4,0

W/W

3,90

3,31

2,93

SCOP
Enerji verimlilik sınıfı

H

4,7

4,7

4,6

A++

A++

A++

KONSOL TİPİ

Fiziksel veriler - İç ünite

İç ünite
Hava akışı (h)

m3/h - l/s

C

RAS-10J2FVG-TR
492 - 136

RAS-13J2FVG-TR
528 - 146

RAS-18J2FVG-TR
600 - 166

Ses basınç seviyesi (h/q)

dB(A)

C

39/23

40/24

46/31

Ses güç seviyesi (h)

dB(A)

C

52

53

59

m3/h - l/s

H

492 - 136

552 - 153

660 - 183

Ses basınç seviyesi (h/q)

dB(A)

H

39/23

40/24

46/31

Ses güç seviyesi (h)

dB(A)

H

52

53

60

Boyutlar (y x g x d)

mm

600 x 700 x 220

600 x 700 x 220

600 x 700 x 220

kg

16

16

16

RAS-13J2AVSG-TR
47

RAS-18J2AVSG-TR
49

Hava akışı (h)

Ağırlık

KONSOL TİPİ

Fiziksel veriler - Dış ünite

Dış ünite
Ses basınç seviyesi (h)

dB(A)

C

Ses güç seviyesi (h)

dB(A)

C

58

60

62

°C

C

-15~46

-15~46

-15~46

Çalışma aralığı (Soğutma modu)

RAS-10J2AVSG-TR
45

Ses basınç seviyesi (h)

dB(A)

H

47

49

51

Ses güç seviyesi (h)

dB(A)

H

60

62

64

°C

H

Çalışma aralığı (Isıtma modu)
Boyutlar (y x g x d)

mm

Ağırlık

kg

Kompresör tipi
Bakır boru bağlantıları (gaz - sıvı)

-15~24

-15~24

-15~24

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

26

30

34

DC Rotary

DC Rotary

DC Twin Rotary
1/2" - 1/4"

3/8" - 1/4"

3/8" - 1/4"

Minimum boru uzunluğu

m

2

2

2

Maksimum boru uzunluğu

m

20

20

20

Maksimum yükseklik farkı

m

12

12

12

Şarjsız boru uzunluğu

m

15

15

15

Soğutucu akışkan dolumu (R32)
Güç kaynağı
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KONSOL TİPİ

kg

0,55

0,8

1,10

V-ph-Hz

220/240-1-50

220/240-1-50

220/240-1-50

C: soğutma modu
H: ısıtma modu

Daha Konforlu Hava Çözümleri
Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R
: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr
e-posta:
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TOSHIBA Air Conditioning Konforlu Klimalar (AC)
için Eurovent programına katılmıştır.
Sertifikaların geçerliliğini kontrol edebilirsiniz:
www.eurovent-certification.com

