LUFTKONDITIONERING

Upplev tystnaden
SEIYA – Diskret och behaglig svalka

Diskret och behaglig svalka
SEIYA är den lilla luftkonditioneringen som ger dig
kostnadseffektiv och behaglig kyla varhelst du behöver

Alla funktioner styrs via en enkel
och lättmanövrerad fjärrkontroll.

Med sitt kompakta utförande är SEIYA utmärkt för det lilla utrymmet.
Sov gott i ett svalt sovrum, få behaglig temperatur på hemmakontoret
eller koppla av i en härligt sval sommarstuga.
Tystgående och flexibel

Design tillförlitlighet och innovation

Tack vare sin tysta drift är SEIYA ett perfekt alternativ för dig
som vill ha sval, behaglig temperatur och låg ljudnivå.
Med sina 5 olika fläkthastigheter, 12 fasta lägen och
automatiska swing-funktion är SEIYA ett lättplacerat
alternativ för behaglig komfort, precis där du behöver den.
Vid behov kan SEIYA även användas som avfuktare.
Ett enkelt tryck på fjärrkontrollen reducerar fläkthastigheten för tyst drift, lika enkelt släcker du displayen inför
natten.

I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder hög precision
och japansk kvalitet och är idag världsledande på
luftkonditionering och värmepumpar.
Toshibas innovativa rotationskompressor kombinerar
hög tillförlitlighet och perfekt prestanda. Med rotationskompressorn justeras kompressorns hastighet steglöst i
förhållande till kylbehovet vilket ger en jämn gång med
hög effektivitet och jämn temperatur.

Uppskattad av dina grannar
Med smart styrning kan du reducera ljudnivån på SEIYAs
utomhusenhet, en funktion som kommer att uppskattas
minst lika mycket av dina grannar.

Smarta funktioner för en
enklare vardag

Fakta
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiklass A++
Miljöanpassat köldmedium R32
Enkel fjärrkontroll
ECO-funktion
Hi-power för extra snabb kylning
Programmerbar timer
Tyst inomhusenhet – från 21 dB(A)
Justerbar ljudnivå på utomhusdelen

Diskret och behaglig svalka

Mycket tyst inomhusenhet ner till

19 db(A)

Tyst utedel
ner till

42 db(A)

A++
Energiklass för kyla

Bättre inomhusmiljö

Genom att komplettera SEIYA med en wifi-modul kan
du enkelt välja att styra din luftkonditionering via din
smartphone eller surfplatta.
SEIYA är förberedd för smart röststyrning med hjälp av
Google Home Assistant och Amazon Alexa.

SEIYA är utrustad med Ultra-Fresh filter vilket
renar inomhusluften och ger dig en ren och frisk
inomhusmiljö fri från luftföroreningar.

A++

Utomhusenhet

RAS-10E2AVG-E

RAS-16E2AVG-E

RAS-24E2AVG-E

Inomhusenhet

RAS-B10E2KVG-E

RAS-B16E2KVG-E

RAS-24E2KVG-E

Kyleffekt (max.)

kW

3

4,7

7,2

Kyleffekt (min. - nom.- max.)

kW

(0,80 - 2,5 - 3,00)

(1,40 - 4,2 - 4,70)

(1,70 - 6,5 - 7,20)

Energiförbrukning (min. - nom. - max.)

kW

(0,20 - 0,7 - 1,00)

(0,34 - 1,27 - 1,60)

(0,41 - 2,25 - 2,60)

SEER (säsongsverkningsgrad) klimatzon Strasbourg

7

7

6,9

Energiklass

A++

A++

A++

RAS-B10E2KVG-E

RAS-B16E2KVG-E

RAS-24E2KVG-E

SEIYA AC · Tekniska data inomhusdel
Inomhusenhet
Luftflöde (max)

m3/h - l/s

510 - 142

750 - 208

1070 - 298

Luftflöde (min)

m3/h - l/s

233 - 64

330 - 92

666 - 185

Ljudtrycksnivå (hög/låg)

dB(A)

39/19

43/21

48/29

Ljudeffektnivå (max)

dB(A)

52

56

61

Mått (hxbxd)

mm

288 x 770 x 225

293 x 798 x 230

320 x 1050 x 250

Vikt

kg

9

9

15

RAS-10E2AVG-E

RAS-16E2AVG-E

RAS-24E2AVG-E

SEIYA AC · Tekniska data utomhusdel
Utomhusenhet
Luftflöde (max)

m3/h - l/s

1800 - 500

2160 - 600

2220 - 617

Ljudtrycksnivå (tyst drift)

dB(A)

47 (43)

50 (43)

54 (49)

Ljudeffektnivå

dB(A)

60

63

67

Driftområde

°C

-15 ~ 46

-15 ~ 46

-15 ~ 46

Mått (hxbxd)

mm

530 x 660 x 240

550 x 780 x 290

550 x 780 x 290

Vikt

kg

22

30

38

Kompressortyp

DC Rotary

DC Rotary

DC Twin Rotary

Flareanslutning (gas-vätska)

3/8” - 1/4”

1/2” - 1/4”

1/2” - 1/4”

Min. rörlängd

m

2

2

2

Max. rörlängd

m

15

20

20

Max. höjdskillnad

m

12

12

12

Rörlängd utan extra påfyllning

m

15

15

15

WH-TG01NE

WH-TG01NE

WH-TG01NE

Fjärrkontroll
Köldmediemängd (R32)

kg

0,49

0,68

1,18

Rekommenderad avsäkring

A

10

10

16

Elektriska data

V-ph-Hz

220-240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP
program for Comfort Air Conditioners (AC). Check
ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com
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