TOSHIBA POLAR NORDIC NORDENAPASSAD INVERTER MED
UNDERHÅLLSVÄRME 5-13 GRADER!
Toshibas nyaste modell. Bäst i test!
Toshiba RAS-1*PAVP-ND Nordic är den senaste värmepumpen från Toshiba. Det en av marknadens mest
effektiva värmepumpar med ett COP på 5,36! Den ger värme ner till -30 grader, och har en nästan otrolig
verkningsgrad på hela 2,4 vid -18 grader. En hög verkningsgrad ger maximal besparing och optimal komfort!
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Låg ljudnivå
Verkningsgrad på hela 5.36
Unik luftrening med elektrostatiskt filter
Jonisering
Underhållsvärme 5-13°C
Automatisk återstart
Nordenanpassad från fabrik

Hög energibesparing

Toshiba har ett otroligt bra COP vid minusgrader. Den har en energibesparingsfaktor som vida överträffar de flesta luftvärmepumparna på marknaden. Detta
ger en märkbar skillnad på elräkningen. Vid +7 grader ger Toshiba RAS-10 PAVP-ND över fem kilowatt värme för varje tillförd kilowatt elström.

Senaste tekniken

Effektiv luftrening med hjälp av nano-teknologi ger ren, fräsch och uppiggande luft. Ett aktivt elektrostatiskt plasmafilter steriliserar luften och eliminerar
virus, bakterier och allergener och ger därigenom en total rening av luften du andas in. Eftersom filtret är elektrostatiskt, finns det heller inga behov av att byta
det efter en viss tid.
Toshiba har ett supereffektivt luftreningssystem som eliminerar mer än 99% av alla allergiämnen, bakterier och virus som fastnar i filtret.
RAS-10/13PAVP-ND
Modell
Inomhusdel
Kapacitet kyla
EER
Kapacitet värme
COP
Effektförbrukning nominell
Ljudnivå dB(A)
Luftflöde
Dimensioner
Vikt inne (ute)
Manöverkabel
Säkring
Energiklass
Köldmedia

kW nom. (min-max)
kW nom. (min-max)
Kyla (kW)
Värme (kW)
Inomhus (låg/hög)
Utomhus
Inomhus (m3/h)
Inomhus BrxHöxDj (mm)
Utomhus BrxHöxDj (mm)
kg
mm2
A

RAS-10PAVP-ND
RAS-10PKVP-ND
2,5 (0,3-3,5)
5,26
3,0 (0,3 - 5,8)
5,36
0,475
0,560
27/43
48
306/624
790x295x242
780x550x290
12 (39)
4G1,5
10 Trög
A
R410A

RAS-13PAVP-ND
RAS-13PKVP-ND
3,5 (0,3-4,5)
4,55
4,0 (0,3 - 6,1)
4,76
0,77
0,84
27/45
50
318/696
790x295x242
780x550x290
12 (39)
4G1,5
10 Trög
A
R410A

