
Kültéri egység  RAS-M14GAV-E  RAS-M18GAV-E  RAS-3M23GAV-E    RAS-4M27GAV-E
Hűtőteljesítmény kW C 4 5,2 7,5 8

Teljesítményfelvétel kW C 1,02 1,54 2,25 2,5

EER W/W C 3,7 3,25 3,33 3,2

Energiahatékonysági osztály C A A A B

Fűtőteljesítmény kW H 4,4 6,7 9 9

Teljesítményfelvétel kW H 0,95 1,79 2,55 2,25

COP W/W H 4,36 3,62 3,53 4

Energiahatékonysági osztály H A A B A

Légteljesítmény m3/h – l/s 1820 - 505 2100 - 583 3000 - 833 3000 - 833

Hangnyomásszint dB(A) C 46 48 48 48

Hangteljesítményszint dB(A) C 59 59 61 61

Üzemtartomány °C C 5 - 43 °C 5 - 43 °C 10 - 43 °C 10 - 43 °C

Hangnyomásszint dB(A) H 48 50 48 48

Hangteljesítményszint dB(A) H 61 62 61 61

Üzemtartomány °C H -10 - 24°C -10 - 24°C -10 - 21°C -10 - 21°C

Méretek (MxSzxMé) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320

Súly kg 36 40 64 65

Kompresszor típus

Csőcsatlakozások

gáz mm (“) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)* 9,52 (3/8)* 9,52 (3/8)*

folyadék mm (“) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maximális vezetékhossz m 20/30 20/30 25/50 25/70**

Maximális magasságkülönbség m 10 10 15 15

Előtöltött vezetékhossz m 20 20 50 70

Áramellátás V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

C= hűtő üzemmód
H= fűtő üzemmód

 Nagy energiahatékonyság a 

Hybrid-Inverter technológiának 

köszönhetően

 Alacsony energiafelhasználás és 

nagyfokú megbízhatóság

 Egy kültéri egységről akár négy 

beltéri egység is működtethető

 Halk üzemelés

 Helytakarékos telepítés

 Kis, kompakt kültéri egységek
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Műszaki adatok Hűtő készülék

Egyenáramú kettős forgódugatty. kompr.

2 beltéris multisplit 3 beltéris multisplit 4 beltéris multisplit

*RAS-M16 beltéri egység csatlakoztatásakor 12,7 (1/2“) csővezetékre van szükség.
**50 m RAS-M10/13/16SMU(C)V-E csatlakoztatásakor

Műszaki adatok Hőszivattyús készülék

MULTI RENDSZEREK
Innovatív, helytakarékos 

és kényelmes.

Kültéri egység  RAS-M14GACV-E  RAS-M18GACV-E  RAS-3M23GACV-E    RAS-4M27GACV-E
Hűtőteljesítmény kW C 4 5,2 6,7 8

Teljesítményfelvétel kW C 1,02 1,6 2,06 2,5

EER W/W C 3,7 3,25 3,12 3,2

Energiahatékonysági osztály C A A A A

Légteljesítmény m3/h – l/s C 1820 - 505 2100 - 583 3000 - 833 3000 - 833

Hangnyomásszint dB(A) C 46 48 48 48

Hangteljesítményszint dB(A) C 59 59 57 60

Üzemtartomány °C C 5 - 43 °C 5 - 43 °C 10 - 43 °C 10 - 43 °C

Méretek (MxSZxMé) mm C 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 695 x 780 x 270 795 x 900 x 320

Súly kg 36 40 48 68

Kompresszor típus

Csőcsatlakozások

gáz mm (“) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)* 9,52 (3/8)* 9,52 (3/8)*

folyadék mm (“) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maximális vezetékhossz m 20/30 20/30 20/40 25/70

Maximális magasságkülönbség m 10 10 10 15

Előtöltött vezetékhossz m 20 20 40 70

Áramellátás V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

2 beltéris multisplit 3 beltéris multisplit 4 beltéris multisplit

Egyenáramú kettős forgódugatty. kompr.

Toshiba partner
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Az alkalmazott kettős forgódugattyús 
kompresszorok kiválóan szabályozhatóak. 
Így csak annyi teljesítményt kell termelni, 
amennyire ténylegesen szükség van.

Minden multi klímaberendezés Toshiba Hybrid-Inverter 
technológiával működik, amelyet magas hatásfok és
megbízhatóság jellemez.
Ez a technológia két innovatív vezérlőrendszert kombinál a
teljeskörű kényelem és a jelentős energia megtakarítás jegyében. 
PAM (impulzus-amplitúdó-moduláció) üzemmódban a kompresszor a 
lehető legnagyobb teljesítményt adja le, míg PWM (impulzusszélesség- 
moduláció) üzemmódban energiatakarékosan működik, hogy az elért 
hőmérsékleti értéket energiatakarékosan tartani tudja.

Az Inverter technológia 
energiát takarít meg!

Amennyiben több helyiséget kíván klímatizálni, célszerű multi 
rendszert telepíteni. Így egyetlen kültéri egységről akár négy, 
tetszés szerinti beltéri egység is működtethető egy rendszerként. 
A multi megoldások a legkülönfélébb teljesítménynagyságokban 
kaphatóak (2, 3 vagy 4 beltéri egység), és széles a beltéri egység 
választék is (oldalfali, kazettás vagy légcsatornás).

Multi Split 
rendszerek

„ Egyszerű telepítés meglévő álmennyezetbe
„ Kompakt, szép kialakítás – illik az Euro-Raster   
 mennyezetbe
„ A készülék csak 268 mm magas
„ Az optimális légeloszlást a négy légterelő zsalu   
 biztosítja
„ Nagy porszűrő

Euro-Raster kazettás készülékek (60 x 60)

„ Tökéletesen telepíthető álmennyezetbe – a levegő  
 bemeneti és kimeneti nyílások kivételével a készülék  
 teljes egészében besüllyeszthető
„ Kiváló hatásfok az inverter vezérlésnek köszönhetően
„ Halk ventillátor
„ A készülék csak 230 mm magas
„ Hűtő- és fűtő funkció

Légcsatornás készülék

MULTI RENDSZEREK
Beltéri egység 
választék

„ Csúcsminőségű oldalfali készülék 
 szép kialakítású panellel
„ Hűtő- és fűtő funkció
„ Kiváló hatásfok az inverter vezérlésnek köszönhetően
„ Hatékony ion-plazma levegőszűrő rendszer
„ Az optimális légeloszlásról a nagy légterelő zsaluk  
 gondoskodnak 

Igény szerint akár 4 beltéri egység is összeköthető egy 
rendszerben. A különböző beltéri egység fajták szabadon 
kombinálhatóak.

Super Daiseikai

„ Szép kialakítású oldalfali készülék lapos panellel
„ Hűtő- és fűtő funkció
„ Kiváló hatásfok az inverter vezérlésnek köszönhetően
„ Csúcsminőségű szűrőrendszer, amely nagy porszűrőből,  
 super sterilizálóból és super oxi-deo szűrőcsíkokból áll
„ Öntisztító funkció: a ventillátor a készülék kikapcsolása  
 után tovább működik, megszárítja a hőcserélőt, ezáltal  
 megakadályozva a penészképződést valamint a   
 baktériumok elszaporodását

Hybrid Inverter
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