
Ilmalämpöpumppu.
Maailmanluokan energiatehokkuutta

pohjolan olosuhteisiin.



Enemmän tehoa 
vähemmällä energialla.
Toshiba Nordic+ edustaa ilmalämpöpump-
pujen uusinta teknologiaa. Se on entistä-
kin tehokkaampi, energiataloudellisempi 
ja helppokäyttöisempi. Kestävän ja laaduk-
kaan laitteen huippuominaisuuksiin kuu-
luu mahdollisuus toimintatehon valintaan 
kätevästi kaukosäätimellä. Uusi toiminto 
lisää asumisen mukavuutta ja auttaa si-
nua säästämään sähköä.

Valaistu LCD näyttö

Kolme selkeää
näppäintä päivittäiseen 
käyttöön

Esisäätö

Lämpötilan asetus
Virta päälle/pois

Yksi painallus ”My Comfort”

Toiminnon valinta

Toshiba-laatuun 
voit luottaa

Toshiba on suunnitellut, 
valmistanut ja kehittänyt 
ilmastointilaitteita jo 60 
vuotta. Jokaisen Toshiba-
tuotteen takana on vahva 
sitoutuminen laatuun, joka 
näkyy yrityksen kaikessa 
toiminnassa ja tuotteiden 
jokaisessa yksityiskohdas-
sa. Toshiban valitessasi 
saat ilmalämpöpumpun, 
jonka laatu, turvallisuus ja 
suorituskyky on luotetta-
vasti sertifioitu.



Toshiban edistyksellinen Hybrid Inverter -teknologia 
maksimoi laitteen energiatehokkuuden ja hyötysuh-
teen. Pumpun käynnistyessä kompressori tuottaa 
huipputehon, jolloin haluttu huonelämpötila saavu-
tetaan nopeasti. Sen jälkeen kompressorin kierros-
nopeus säätyy lämpötilan ylläpitämiseen optimite-
holla ja energiaa säästäen.

Toshiba Nordic+ tarjoaa sinulle mahdollisuuden 
vaikuttaa myös itse laitteen energiankulutukseen. 
Kaukosäätimen tehonvalintanäppäimellä voit valita 
sopivan kolmesta eri tehotasosta: 100 %, 75 % ja 
50 %. Osatehoa käyttämällä vähennät energiankulu-
tusta ja pienennät laitteen äänitasoa entisestään.

Optimaalista tehoa kotisi lämmitykseen.

Eurovent-sertifioitu

Hiljainen toiminto

Raikas huoneilma

Optimaalista tehoa

Elegantti muotoilu

Kestävät materiaalit

Luotettava toimivuus

Toshiba Nordic+ -ilmalämpöpumpun kolmetoiminen suo-
datusjärjestelmä puhdistaa ja raikastaa kotisi sisäilman 
hyväksi hengittää. Kymmenen kertaa tavallista tehok-
kaampi plasmasuodatin poistaa useimmat hajut jopa 
30 minuutissa ja ionisaattori pitää huoneilman raikkaa-
na. Terveellisen hengitysilman varmistaa antibakteeri-
nen ja viruksia torjuva Toshiba IAQ-suodatin. 
Automaattinen kuivaustoiminto kytkeytyy päälle kun 
sammutat laitteen. Se poistaa laitteeseen mahdolli-
sesti syntyneen kosteuden ja ehkäisee homeitiöiden 
syntymistä.

Eurovent-sertifioinnin ansiosta voit luottaa hankkimasi Toshiba-ilma-
lämpöpumpun suoritusarvojen oikeellisuuteen. Eurovent-sertifiointi 
takaa, että ilmalämpöpumppusi energiakustannukset on todettu 
oikeiksi ja saat siitä odottamasi 
taloudellisen hyödyn.
Lue lisää: toshibasuomi.fi

Tehdasasetus
100 %

1. painallus
75 %

2. painallus
50 %

3. painallus, paluu 100 %

Edistyksellistä mukavuutta 
ja puhtautta



Helppokäyttöinen kaukosäädin
Selkeän kaukosäätimen valaistu 
näyttö ja näppäimet helpottavat 
ilmalämpöpumppusi ohjausta 
myös hämärässä. 

Takkatoiminto
Takkatoiminnolla kierrätät takan 
tai muun lämmönlähteen tuotta-
maa lämpöä kodissasi laajem-
malle alueelle. Samalla ulkoyk-
sikkö sammuu, mikä säästää 
merkittävästi energiaa.

Peruslämmön ylläpito
Yhdellä kaukosäätimen näppäi-
mellä saat asetettua laitteen 
pitämään yllä 5–13 asteen 
peruslämpöä.

www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Ruosilantie 14 E, 
00390 Helsinki

Jälleenmyyjä

*Tehtaalla tehty komponenttien testausalue. Suomessa tehtyjen testien perusteella ei rajoituksia toiminta-alueessa!

Toshiba Nordic+ on 
ohjattavissa myös 
älypuhelimella 
(lisävaruste).

Ilmalämpöpumppu.
Maailmanluokan 

energiatehokkuutta 
pohjolan 

olosuhteisiin.

Toshiba Nordic+ tekniset tiedot

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Virransyöttö

Jäähdytysalue (min.-keski-max)

EER

Energialuokka

Lämmitysalue (min.-keski-max)

COP

Energialuokka

Sisäyksikkö

Mitat (KxPxL)

Nettopaino kg

Ilmavirta

Äänenpainetaso

Ulkoyksikkö

Mitat (KxPxL)

Nettopaino kg

Kylmäaine

Äänenpainetaso

Liitännät (Neste)

Liitännät (Kaasu)

Putken pituus ilman lisätäyttöä

Lisättävä kylmäaine määrä

Maksimi putkimatka

Maksimi korkeusero

Toiminta-alue (ulkolämpötila)

RAS-25SKVP2-ND

RAS-25SAVP2-ND

1/50/220-240

0.5 - 2.51 - 3.5

5.12

A

0.5 - 3.21 - 6.5

5.10

A

RAS-25SKVP2-ND

275x790x205

9

620

680

27

27

RAS-25SAVP2-ND

630x800x300

38

R410A

46

47

6.35(1/4”)

9.52(3/8”)

15

20

25

10

-10 / 46

-25* / 24

RAS-35SKVP2-ND

RAS-35SAVP2-ND

1/50/220-240

0.6 - 3.52 - 4.5

4.19

A

0.5 - 4.22 - 7.7

4.44

A

RAS-35SKVP2-ND

275x790x205

9

650

710

27

27

RAS-35SAVP2-ND

630x800x300

38

R410A

48

50

6.35(1/4”)

9.52(3/8”)

15

20

25

10

-10 / 46

-25* / 24

RAS-45SKVP2-ND

RAS-45SAVP2-ND

1/50/220-240

0.8 - 4.53 - 5.0

3.38

A

0.7 - 5.53 - 8.0

3.76

A

RAS-45SKVP2-ND

275x790x205

9

680

740

29

29

RAS-45SAVP2-ND

630x800x300

38

R410A

49

50

6.35(1/4”)

12.7(1/2”)

15

20

25

10

-10 / 46

-25* / 24

(Ph/Hz/V)

(kW)

(W/W)

(kW)

(W/W)

(mm)

(kg)

(m3/h)

(m3/h)

(dB)

(dB)

(mm)

(kg)

(dB)

(dB)

(mm/inch)

(mm/inch)

(m)

(g/m)

(m)

(m)

(°C)

(°C)

(Jäähdytys)

(Lämmitys)

(Jäähdytys)

(Lämmitys)

(Jäähdytys)

(Lämmitys)

(Jäähdytys)

(Lämmitys)


