RAS-G3DV

Kanaalmodel

MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

ONZICHTBARE
KLIMAATBEHEERSING.
Flexibel inzetbaar

de infrarood afstandsbediening gekozen wordt voor de zogenaamde

De airconditioners uit de serie RAS-G3DV worden geheel uit het zicht

Quiet stand, wordt overgeschakeld op deze superlage ventilator-

ingebouwd boven een verlaagd plafond, enkel het (gekozen) uitblaas-

stand. Alleen het aangename klimaat verraadt dat de airconditioner

rooster blijft zichtbaar. De compacte maatvoering, de verplaatsbare

in bedrijf is.

luchtaanzuig en de instelbare opvoerhoogte van de ventilator maken
dit model zeer flexibel inzetbaar. De inbouwhoogte is slechts 21 cm.

Eenvoud

Onzichtbaar zorgt hij voor een optimaal binnenklimaat, lekker koel op

Het hele ontwerp van de RAS-G3DV maakt zowel installatie als on-

warme dagen of juist aangenaam warm op koude momenten.

derhoud eenvoudig. Hij is voorzien van een reinigbaar luchtfilter
waardoor niet alleen de temperatuur maar ook de kwaliteit van de

Superstil

lucht op peil gehouden wordt. Standaard wordt dit model met een

Alle modellen hebben een laag geluidsniveau. Op de superlage ven-

gebruiksvriendelijke infrarood bediening geleverd maar kan op

tilatorstand is de geluidsproductie vergelijkbaar met het geluid dat

tioneel ook met een bedrade wandbediening uitgevoerd worden. De

fluisteren op afstand of ritselende blaadjes produceren. Indien op

RAS-G3DV kan optioneel ook uitgerust worden met wifi-bediening.

Specificaties
NOMINAAL KOELVERMOGEN

KW

2,5

3,6

5,0

NOMINAAL VERWARMINGSVERMOGEN

KW

3,4

4,0

5,3

RAS-

BUITENDEEL

RAV-

M10G3DV

M13G3DV

M16G3DV

SM304ATP

SM404ATP

SM564ATP

Vermogensrange koelen

kW

0,9 - 3,0

0,9 - 4,0

1,5 - 5,6

Vermogensrange verwarmen

kW

0,8 - 4,5

0,8 - 5,0

1,5 - 6,3

Energielabel koelen / SEER

A / 5,53

A / 5,35

A / 5,48

Energielabel verwarmen / SCOP

A / 3,94

A / 3,94

A / 3,94

V/ph/Hz

230/1/50

230/1/50

230/1/50

Geluidsdrukniveau binnendeel (SL-L-H*)

dB(A)

25-29-33

25-29-35

22-27-33

Geluidsdrukniveau buiten koelen

dB(A)

40/41

43/44

40/42

210x700x450

210x700x450

210x900x450

16

16

19

550x780x290

550x780x290

550x780x290

33

39

40

Elektrische aansluiting

Afmetingen binnendeel HxBxD
Gewicht binnendeel
Afmetingen buitendeel HxBxD
Gewicht buitendeel

mm
kg
mm
kg

Met een productie van ca. 4 miljoen stuks per jaar behoort TOSHIBA tot de grootste airconditioningproducenten ter wereld. Het Japanse moederconcern heeft met
betrekking tot elektronica componenten een reputatie hoog te houden en het is daarom vanzelfsprekend dat de TOSHIBA airconditioners met de laatste snufjes op dit
gebied zijn uitgerust. De continue innovaties met veel eigen uitvindingen en patenten zoals de over het gehele programma beschikbare Hybride Inverter techniek, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de TOSHIBA airconditioners tot de meest energiezuinige en de absolute topklasse worden gerekend. De vele tientallen
miljoenen gebruikers ervaren dagelijks het weldadige comfort van hun TOSHIBA airconditioner.

Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCONDITIONER.NL

TOSHIBA-AIRCONDITIONER.BE

*Super Laag-Laag-Hoog

BINNENDEEL

