
Совршена клима  

за вашиот дом



Кога воздухот е свеж и е со оптимална
температура сите се чувствуваме особено
добро и пријатно. Клима уредите на 
TOSHIBA ќе го овозможат тоа чувство и во
вашиот дом. Ефикасни и еколошки 
прифатливи решенија кои значително ќе го 
подобрат вашиот квалитет на живот.
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ЗДРАВА КЛИМА
ВО ПРОСТОРИЈАТА
ЗА ВАШАТА И
НАША ОКОЛИНА



Клима уреди за целата година
Клима уредот го лади вашиот дом до
удобна за вас, температура. Додатно располага
со функција, греење и одвлажнување на 
просторијата - сето тоа достапно со едно копче
и во еден единствен систем. Благодарение на 
овие карактеристики, уредите се погодни за користење
преку целата година.

TOSHIBA – Love is in the air.
Едноставно. Интелегентно. Паметно. 
Во склад со слоганот, ние сметаме дека токму тоа
 сакаме да го пренесеме во воздухот, ”поголема удобност”
како главна придобивка од користењето на нашите уреди. 
Доколку користите уреди за климатизација на
ТOSHIBA, уживате поголема удобност, имате поголема
продуктивност, поголем мир, пониски трошоци,
повеќе љубов и:
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ЗОШТО КЛИМА
УРЕД?
Клима уредот го збогатува животот – идеалните температури овозможуваат
поголема концентрација, чувство на удобност и чист воздух за вашето здравје.

Совршен почеток на денот

Опуштени во текот на ноќта одморени во новиот ден.
Кога е потопло, телото континуирано ја регулира
температурата. Освен ако во домот создадете клима
во која постојано се чуствува удобно. Наградите се,
опуштена ноќ и совршен почеток на денот.

Поголема продуктивност

Ладните глави мислат подобро. 
Дали сте знаеле дека продуктивноста значително
опаѓа доколку во просторијата има температура 
повисока од 24ºC? При температури повисоки од 33ºC
таа паѓа под 50%. Освен температурата и преголемата
влажност ја намалува концентрацијата. Климатизацијата
и одвлажнувањето значително ја зголемуваат удобноста.
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ЧУВСТВО КАКО ПО ПРОЛЕТНОТО ЧИСТЕЊЕ

Секој ден вдишете
чист воздух! Клима
уредот ја подобрува
климата во просторијата

Чистотата, свежината и удобноста – по пролетното чистење прават да се чувствуваме
посебно пријатно во нашиот дом. Главната причина е чистиот воздух. Клима уредите
ги филтрираат честичките и така создаваат свежа клима во просторијата. Клима уредите
 TOSHIBA се опремени со двостепен систем за прочистување на воздухот, зависно уредот:

Двостепено чистење

Активниот carbon и catechin филтер ги зафаќа
честичките и го отстранува од нив непријатниот
 мирис со помош на природни честички од
зелен чај.

Отстанување и на најмалите честички

Плазма филтерот е десет пати поефикасен од
 филтерот за прашина. Најмалите честички се 
електризираат и се ”лепат” за филтерот.

Дополнително чистење

Јонизаторот е вградн само во Daiseikai 
уредите. Многу мали јони ги зафаќаат несаканите 
честички и на тој начин ги онеспособуваат.

Воздухот се неутрализира

Природниот Indoor-Air-Quality (IAQ) филтер има
специфицно делување и неутрализира 99% од 
најситните честички со големина на вирус, бацил
или бактерија.

Прашината се филтрира

Сите уреди на TOSHIBA се опремени со пластичен
филтер кој може да се испере. При самиот влез
воздухот се чисти од крупните несакани честички
и прашина.

ЧадПолен Бактерии ВирусиСпори
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ШТО ИМА
ВНАТРЕ?

ТЕМПЕРАТУРА

ИНВЕРТЕРСКА
 ТЕХНОЛОГИЈА

брзо ладење

Ви звучи ли познато? На одмор сте
и клима уредот во вашиот хотел
постојано се вклучува и исклучува,
создава многу студен провев или пак
премногу грее. Освен тоа, уредот е толку
гласен па ви е тешко и да заспиете.

Тивка и стабилна работа

Интерно развиениот и произведен
двоен-ротациски компресор на
TOSHIBA во основа содржи две 
плочи кои се вртат во спротивни насоки.
Тоа овозможува максимална механичка
стабилност, оптимално синхронизиран
режим на работа и сето тоа со
минимални вибрации. Накратко: Уредите
на TOSHIBA се тивки и долготрајни.

Константна температура

Дали сте знаеле дека на клима уредите
им е потребен максималниот капацитет

 само 15% од работното време? 
Инвертерскиот систем на TOSHIBA со својот
интелигентен начин на управување трајно
го регулира капацитетот на уредот меѓу
20 % и 100 %. Со ова се создава идеална
температура без постојано 
вклучување/исклучување.
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Краток преглед на
предностите

Заштеда на енергија

Со хибридното управување уредот
автоматски го менува начинот на работа
помеѓу, режим “High Power” и режим со
заштеда на енергија. Тоа овозможува минимална
потрошувачка на ел. енергија.

Подобра регулација на температура

Благодарение на модуларниот погон уредот
 исклучително брзо ја достигнува посакуваната
температура. Гарантирана стабилна температура.

Максимална енергетска

ефикасност

Уредот е особено ефикасен при делимично
оптоварување. Со оглед на тоа дека уредите
ладат и греат, може да се користат преку целата
година. Уредот постигнува најмалку категорија
А на енергетска ефикасност при двата режима.

Единствена удобност

Уредот работи неверојатно тивко
и воопшто не пречи во секојдневните
активности ниту пак при спиење.

посакувана
температура

превисока
 температура

прениска
температура

ВРЕМЕ

Заштедете на работните трошоци

Со оглед на тоа дека уредот 85% од 
времето работи под т.н. делумно
оптоварување, ефикасноста во тој
 режим е одлучувачка. Уредите на 
TOSHIBA баш во тој режим имаат
најдобри резултати. Тоа значи дека
уредот е енергетски ефикасен, ги
намалува трошоците и гарантирано
ќе има долг животен век.

Два начина на работен погон -

хибриден инвертер

За начинот на работа на компресорот
TOSHIBA ги комбинира принципите на
импулсно-амплитудната и импулсно-
ширинската модулација (на кратко
PAM и PWM). Со тоа хибридното
инвертерско управување реагира на
двата профила на побарувања кои ги има
клима уредот. Ако вредносната разлика
меѓу моменталната и посакуваната
температура е голема, а посакуваната треба
брзо да се постигне, се вклучува PAM
режимот-тука е важно “High Power”. Кога
посакуваната темп. ќе се достигне, таа
ќе се оддржува со минимална потрошувачка
на ел. енергија (со помош на PWM режимот).
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Чекор 1: Потребен капацитет

Кој клима уред
е вистинскиот?
За да се одбере клима уред кој одговара на вашите потреби, однапред се пресметува потребниот
 капацитет за ладење односно греење. За капацитетот одлучувачки се големината на просторијата
и јачината на сончевото зрачење. Имајќи в предвид дека се важни и други карактеристики како:
географската положба, намената на просторијата или дополнителните извори на греење, TOSHIBA
препорачува да се консултирате со нашиот партнер AIRCON ДОО. Тие ќе ви изработат прецизна и
оптимална пресметка.

Димензии на
просторијата

Јачина на сончево
зрачење

Географска
положба

Намена на
просторијата

Дополнителни
извори на топлина

+
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Чекор 2: Single-Split или Multi-Split
Одлучувачки фактори 
за избор помеѓу
 Single-Split и Multi-Split 
системот се бројот на
 простории, нивната
димензија и распоред.

Single-Split системите се составени од една внатрешна и една надворешна
единица кои се пак поврзани со бакарен вод, кај Multi-Split системите
може да се приклучат до пет внатрешни единици, по ваш избор, на една
единствена надворешна единица.

Multi-Split системите се соодветни за различни климатски зони и за повеќе
соби или пак за пространи простории. Особено важни предности се малата
димензија на надворешната единица и едноставноста на монтажата.
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Multi-Split Single-Split



Чекор 4: Избор на надворешна единица

Чекор 3: Избор на внатрешна единица стр.11-16 

стр.17

Внатрешната единица зема
воздух од просторијата
го филтрира и лади односно
 грее со помош на изменувачот
на топлина.

Вишокот топлина од
внатрешноста на
просторијата се извлекува
и пренесува со помош на
ладилниот флуид до
надворешната единица.

Високо ѕидните, касетните и каналните модели се разликуваат 
по капацитет, дизајн и начин на филтрирање. Тие модели може
да се комбинираат по желба. Касетните единици можат идеално да се
интегрираат во спуштените плафони. Ако освен тоа барање , уредот треба
да е невидлив можно е да се вгради и канална единица. За надградна
инсталација ги препорачуваме ѕидните и конзолните/парапетни единици.

Во надворешната единица се пренесува топлината а ладилниот
флуид струи наназад до внатрешната единица. Резултат: воздухот се лади.
Која е идеалната надворешна единица за вашите потреби зависи од
капацитетот и бројот на внатрешни единици кои сакате да ги приклучите.

УСЛОВИ ПРИ МЕРЕЊЕ НА КЛИМА УРЕДИТЕ TOSHIBA

Ладење:  Надворешна температура: +35 °C температура на сув термометар
Внатрешна температура: +27°C температура на сув термометар/+19°C температура на влажен термометар  

 Влажност на воздухот : 50-55 % релативна влажност

Греење:                 Надворешна температура: +7°C температура на сув термометар/+6°C температура на влажен термометар 
 Внатрешна температура: +20 °C температура на сув термометар

Инсталација:                Должина, 7,5 метри. Нема висинска разлика меѓу внатрешната и надворешната единица 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ЗВУК/АКУСТИЧЕН ПРИТИСОК - ШТО Е РАЗЛИКАТА?

Интензитет на звук претставува изворната сила на звукот. Овој податок е задолжителен. Акустичен притисок е значително понизок
од интензитетот и претставува чувство на бучавост. Се препорачува мерење на одалеченост од уредот: 1-1,5 метри. 
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Класа на енергетска ефикасност, 
зависи од комбинацијата

Ниво на бучавост (dB(A))

Конфигурација Single-Split

Конфигурација Multi-Split

Димензии(cm)

Капацитет на ладење (kW) 

Капацитет на греење (kW)

Потрошувачка на ел.енергија при
ладење (kW)

Потрошувачка на ел.енергија при
греење(kW)

ВНАТРЕШНИ
ЕДИНИЦИ
На следните страници може да ги пронајдете сите информации за дизајнот и
карактеристиките на единиците кои ќе ви помогнат во изборот оптимална внатрешна
единица. Можностите за комбинирање меѓу моделите се скоро неограничени.

В ×  Ш × Д
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ВНАТЕШНИ ЕДИНИЦИ

Премиум Multi-Split
DAISEIKAI 9

Невидлива климатизација
КАНАЛСКА ЕДИНИЦА

Удобност во 360°
60 × 60 ТЕНКА КАСЕТА

Premium Single-Split  
DAISEIKAI 9

Поволен почеток
SEIYA

Сестран уред
SUZUMI  

Дополнителни опции
SHORAI PREMIUM

За секоја просторија
Парапетна единица

Страница 13 – 14Страница 12 Страница 15 – 16

Si
ng

le
-S

pl
it

Si
ng

le
 и

 M
ul

ti 
Sp

lit

M
ul

ti 
Sp

lit



Кои ладилни флуиди ги
употребува TOSHIBA?
Широко распространетиот ладилен флуид R410A има висока енергетска
ефикасност и незначително ја оштетува озонската обвивка. Но
стакленичкиот потенцијал (GWP*) на ладилниот флуид R32 е за две 
 третини помал со висока ефикасност и мало полнење. TOSHIBA поради
овие причини преминува на овој ладилен флуид и со тоа значително
придонесува кон заштитата на околината.

*Ладилниот флуид R410A има GWP од 2.088, а ладилниот флуид R32 675.12

SINGLE-SPLIT

R32

READY

Daiseikai 9
PREMIUM SINGLE-SPLIT
Daiseikai 9 – 10/13/16

Daiseikai 9 е збир на добар дизајн, удобност и највисока
енергетска ефикасност. Совршените технички
карактеристики на внатрешната и надворешната
единица во комбинација со вечно модерниот дизајн,
високо квалитетниот филтер за воздух, распределбата на
воздухот во 3 димензии ги задоволуваат сите ваши желби
за премиум клима уред.

Максимална ефикасност А+++

Финкција тивок начин и супер 
јонизатор
Два режима за Тивок Начин

DAISEIKAI 10 2,50 / 0,80 - 3,50 A+++ / A+++ 3,20 / 0,70 - 5,80 5,56 / 10,60 20/-/43 293 x 851 x 270

DAISEIKAI 13 3,50 / 0,90 - 4,10 A+++ / A+++ 4,00 / 0,80 - 6,30 4,67 / 9,50 20/-/44 293 x 851 x 270

DAISEIKAI 16 4,50 / 0,90 - 5,10 A+++ / A++ 4,50 / 0,80 - 6,80 4,17 / 8,50 22/-/45 293 x 851 x 270

Капацитет на ладење
(опсег) (kW)

Класа на енергетска
ефикасност

Капацитет на греење
(опсег) (kW)

Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm)  
В× Ш× Д
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SINGLE-SPLIT

R32

READY

Shorai Premium
Дополнителна удобност

Shorai Premium – 10  / 13  / 16  /  18*  / 22  / 24

Најдоброто од сестраниот уред SUZUMI и премиум уредот
DAISEIKAI во еден систем под името SHORAI. Модел со
висока енергетска ефикасност, систем на филтри за
воздух, 3D-Air�ow, зголемена удобност и врвен дизајн
се составни елементи на секоја единица.

Висока средна класа со филтер IAQ
и јонизатор

A++ за ладење и греење– 3D-Airflow

SHORAI 10 2,50 / 0,75 - 3,20 A++ / A++ 3,20 / 0,90 - 4,80 4,17 / 6,90 22/-/38 293 x 798 x 230

SHORAI 13 3,50 / 0,80 - 4,10 A++ / A++ 4,20 / 0,80 - 5,30 3,33 / 6,50 22/-/39 293 x 798 x 230

SHORAI 16 4,60 / 1,20 - 5,30 A++ / A+ 5,50 / 0,90 - 6,50 3,29 / 6,50 24/-/43 293 x 798 x 230

SHORAI 18 5,00 / 1,24 - 6,00 A++ / A+ 6,00 / 0,88 - 6,50 3,52 / 7,30 26/-/44 320 x 1050 x 250

SHORAI 22 6,10 / 1,29 - 6,70 A++ / A+ 7,00 / 0,93 - 7,50 3,07 / 6,80 27/-/45 320 x 1050 x 250

SHORAI 24 7,00 / 1,50 - 7,70 A++ / A+ 8,00 / 1,60 - 8,80 3,11 / 6,25 28/-/47 320 x 1050 x 250

*само Single-Split
Капацитет на ладење

(опсег) (kW)
Класа на енергетска

ефикасност
Капацитет на греење

(опсег) (kW)
Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm)  
В× Ш× Д

R32

READY

Suzumi 
МОЌЕН СЕНАМЕНСКИ УРЕД
Suzumi Plus – 10/13/16/18*/22/24

Класична високоѕидна единица со седум брзини на
вентилаторот, со функција HI POWER и тивок начин,
еколошки ладилен флуид и со модалитет “Удобно
спиење.” Посебен  IAQ филтер го прочистува воздухот
со помош на ензими.

Класик за сите

Модерен, тенок дизајн

3D-Smart Airflow (од големина 18)

 

SUZUMI 10 2,50 / 0,75 - 3,20 A++ / A++ 3,20 / 0,90 - 4,80 4,17 / 6,90 22/-/38 293 x 798 x 230

SUZUMI 13 3,50 / 0,80 - 4,10 A++ / A++ 4,20 / 0,80 - 5,30 3,33 / 6,50 22/-/39 293 x 798 x 230

SUZUMI 16 4,60 / 1,20 - 5,30 A++ / A+ 5,50 / 0,90 - 6,50 3,29 / 6,50 24/-/43 293 x 798 x 230

SUZUMI 18 5,00 / 1,10 - 6,00 A++ / A+ 6,00 / 0,88 - 6,50 3,52 / 7,30 26/-/44 320 x 1050 x 250

SUZUMI 22 6,10 / 1,29 - 6,70 A++ / A+ 7,00 / 0,93 - 7,50 3,07 / 6,80 27/-/45 320 x 1050 x 250

SUZUMI 24 7,00 / 1,50 - 7,70 A++ / A+ 8,00 / 1,60 - 8,80 3,11 / 6,25 28/-/47 320 x 1050 x 250

*само Single-Split
Капацитет на ладење

(опсег) (kW)
Класа на енергетска

ефикасност
Капацитет на греење

(опсег) (kW)
Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm) 
В× Ш× Д
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R32

READY

Парапетна единица
ИДЕАЛНА ЗА СЕКОЈА ПРОСТОРИЈА
Парапетна – 10  / 13  / 18

Помала од стандарден радијатор, а има функција ладење
и греење. Можете да бирате помеѓу различните видови
на струење на воздухот. Единствен модел кој има опција
“топол под” со кој се осигуруваат топли стапала.

Едноставна и лесна монтажа

Индивидуален избор на струење

Ефект на подно греење

Парапетна 10 2,50 / 0,80 - 3,20 A++ / A+ 3,20 / 0,90 - 4,50 4,17 / 6,60 23/-/39 600 x 700 x 220

Парапетна 13 3,50 / 0,70 - 4,10 A++ / A+ 4,20 / 1,00 - 5,20 3,18 / 6,40 24/-/40 600 x 700 x 220

Парапетна 16 5,00 / 1,00 - 5,60 A++ / A+ 6,00 / 1,10 - 6,30 2,86 / 6,20 31/-/45 600 x 700 x 220

Капацитет на ладење
(опсег) (kW)

Класа на енергетска
ефикасност

Капацитет на греење
(опсег) (kW)

Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm) 
В× Ш× Д

READY

R32

Seiya
ОДЛИЧЕН ПОЧЕТОК
Seiya – 7  / 10  / 13  / 16 / 18 */ 24*

Совршен прв чекор во светот на климатизацијата со
инвертер технологија со сите битни елементи.
Модалитет - тивок начин за надворешната како и за
внатрешната единица.

Модерен компактен инвертер
A++ за режим ладење
Тивок начин на работа за внатрешната 
и надворешната единица

SEIYA 7 2,00 / 0,76 - 2,60 A++ / A+ 2,50 / 0,92 - 3,30 3,77 / 6,10 20/-/38 293 x 798 x 230

SEIYA 10 2,50 / 0,80 - 3,00 A++ / A+ 3,20 / 1,00 - 3,90 3,25 / 6,10 21/-/39 293 x 798 x 230

SEIYA 13 3,30 / 1,00 - 3,60 A++ / A+ 3,60 / 1,10 - 4,50 3,00 / 6,10 21/-/41 293 x 798 x 230

SEIYA 16 4,20 / 1,20 - 4,70 A++ / A+ 5,00 / 1,30 - 6,00 3,00 / 6,10 22/-/43 293 x 798 x 230

SEIYA 18 5,00 / 1,30 - 5,50 A++ / A+ 5,40 / 1,00 - 6,00 3,23 / 6,30 32/-/47 293 x 798 x 230

SEIYA 24 6,50 / 1,60 - 7,20 A++ / A+ 7,00 / 1,60 - 8,10 2,89 / 6,10 35/-/48 320 x 1050 x 250

*само Single-Split
Капацитет на ладење

(опсег) (kW)
Класа на енергетска

ефикасност
Капацитет на греење

(опсег) (kW)
Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm) 
В× Ш× Д



R32

READY

Daiseikai 9
PREMIUM MULTI-SPLIT
Daiseikai 9 – 10/13/16

Daiseikai 9 е збир на добар дизајн, удобност и највисока
енергетска ефикасност. Совршените технички
карактеристики на внатрешната и надворешната
единица во комбинација со вечно модерниот дизајн,
високо квалитетниот филтер за воздух, распределбата на
воздухот во 3 димензии ги задоволуваат сите ваши желби
за премиум клима уред.

Максимална ефикасност А+++

Финкција тивок начин и супер 
јонизатор
Два режима за Тивок Начин

DAISEIKAI 10 2,50 / 0,80 - 3,50 A+++ / A+++ 3,20 / 0,70 - 5,80 5,56 / 10,60 20/-/43 293 x 851 x 270

DAISEIKAI 13 3,50 / 0,90 - 4,10 A+++ / A+++ 4,00 / 0,80 - 6,30 4,67 / 9,50 20/-/44 293 x 851 x 270

DAISEIKAI 16 4,50 / 0,90 - 5,10 A+++ / A++ 4,50 / 0,80 - 6,80 4,17 / 8,50 22/-/45 293 x 851 x 270

Капацитет на ладење
(опсег) (kW)

Класа на енергетска
ефикасност

Капацитет на греење
(опсег) (kW)

Енергетска
ефикасност
EER/SEER

Ниво на звучен
бран

Димензии (cm)  
В× Ш× Д

WE CARE 
FOR NATURE
Енергетската ефикасност на клима уредите
директно се одразува на трошоците и на околината.
Сите уреди на TOSHIBA имаат барем ниво на 
енергетска ефикасност A – при режим ладење и
греење. Квалитетот на нашите уреди е потврден и со
Eurovent сертификат. Eurovent ги сертифицира 
 спецификациите за ефикасност на производите
за воздушна разладна техника според европските и
меѓународните стандарди.
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Каналска единица
НЕВИДЛИВА КЛИМАТИЗАЦИЈА

Каналска единица – 10  / 13  / 16, ладилен флуид R410A

Независно обликот на вашата соба – каналските
единици обезбедуваат рамномерна темература 
насекаде. Воздухот може да се внесе во просторијата
незабележливо преку еден или повеќе испусти.

Карактеристики
Неверојатно тивко

Можна е оптимална распределба на воздухот

Можност за потис на надворешен свеж воздух

16

MULTI-SPLIT

Каналска единица 10 2,70 4,00 27/35 210 x 700 x 450

Каналска единица 13 3,70 5,00 27/37 210 x 700 x 450

Каналска единица 16 4,50 5,50 24/35 210 x 900 x 450

Каналска единица 22 6,00 7,00 32/38 210 x 1100 x 450

Каналска единица 24 7,00 8,00 33/39 210 x 1100 x 450

Ниво на звучен бран Димензии (cm)  
В× Ш× Д

Капацитет на ладење
(опсег) (kW)

Капацитет на греење
(опсег) (kW)

R32

Тенка касета 60 × 60
360° УДОБЕН ВОЗДУХ
Тенка касета / 1310  / 16 

Тесните панели со димензии 62 х 62 цм совршено се
вклопуваат во плафонскиот систем. Опционална
функција “сензор за движење” кој штеди енергија
кога во просторијата нема никој.

Удобност при струење на воздухот
Тенка плоча со дебелина од 12 мм 
чисто бела боја
Далечински управувач со сензор за движење
се достапни како опција.

Тенка касета 10 2,70 4,00 30/-/37 256 x 575 x 575

Тенка касета 13 3,70 5,00 33/-/39 256 x 575 x 575

Тенка касета 16 4,50 5,50 33/-/41 256 x 575 x 575

Ниво на звучен бран Димензии (cm)  
В× Ш× Д

Капацитет на ладење
(опсег) (kW)

Капацитет на греење
(опсег) (kW)



НАДВОРЕШНИ
ЕДИНИЦИ
Следните прашања ќе ви го олеснат изборот на соодветен клима уред: Колку
внатрешни единици сакате да приклучите? Колкав капацитет треба да има уредот?
AIRCON ДОО ќе ви помогне околу последното и ќе ви го поедноставни изборот.
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НАДВОРЕШНИ ЕДИНИЦИ

R32

R32

SINGLE

MULTI

Single надворешни

SEIYA A7* 2,00 2,50 0,58 0,64 A++ A+ 47/49

SEIYA A10* 2,50 3,20 0,77 0,85 A++ A+ 48/49

SEIYA A13* 3,30 3,60 1,13 0,85 A++ A+ 48/49

SEIYA A16* 4,20 4,80 1,53 1,55 A++ A+ 49/52

SEIYA A18* 5,00 5,40 1,55 1,60 A++ A+ 50/52

SEIYA A24* 6,50 7,00 2,25 2,10 A++ A+ 55/55

SHORAI PREMIUM A10* 2,50 3,20 0,77 0,85 A++ A+ 48/49

SHORAI PREMIUM A13* 3,30 3,60 1,13 0,85 A++ A+ 48/49

SHORAI PREMIUM A16* 4,20 4,80 1,53 1,55 A++ A+ 49/52

SHORAI PREMIUM A18* 5,00 5,40 1,55 1,60 A++ A+ 50/52

SHORAI PREMIUM A22* 6,10 7,00 1,99 2,05 A++ A+ 53/68

SHORAI PREMIUM A24* 6,50 8,00 2,25 2,10 A++ A+ 55/55

SUZUMI A10* 2,50 3,20 0,59 0,75 A++ A+ 46/47

SUZUMI A13* 3,50 4,20 1,05 1,08 A++ A++ 48/50

SUZUMI A16* 4,60 5,50 1,40 1,52 A++ A+ 49/52

SUZUMI A18* 5,00 6,00 1,42 1,60 A++ A+ 49/50

SUZUMI A22* 6,10 7,00 1,99 2,05 A++ A+ 53/52

SUZUMI A24* 7,00 8,00 2,25 2,41 A++ A+ 63 x 80 x 30 53/53

DAISEIKAI 9 A10* 2,50 3,20 0,45 0,60 A+++ A+++ 46/47

DAISEIKAI 9 A13* 3,50 4,00 0,73 0,80 A+++ A+++ 48/50

DAISEIKAI 9 A16* 4,50 5,50 1,08 1,37 A+++ A++ 49/50

Multi надоврешни

A-2M14* 4,00 4,40 0,92 0,89 A++ A++ 63 x 80 x 30 45/46

A-2M18* 5,20 5,60 1,34 1,19 A++ A++ 63 x 80 x 30 47/50

A-3M18* 5,20 6,80 1,17 1,58 A++ A++ 63 x 80 x 30 47/50

A-3M26* 7,50 9,00 2,00 2,20 A++ A++  x 32 48/49

A-4M27* 8,00 9,00 2,29 1,93 A++ A++ 89 x 90 x 32 48/49

A-5M34* 10,00 12,00 2,98 2,83 A++ A+ 89 x 90 x 32 52/55



Функции на клима уредите

Хибридно инвертерско управување:
Континуирана регулација на капацитет

Плазма филтер (Pure Mode):
Електростатски систем на филтрација

Функција самочистење:  Активна
употреба на кондензот за чистење.

Јонизатор:Негативните јони ги опфаќаат
валканите честички во воздухот. Прашината,
поленот и чадот се неутрализираат.

Автоматски начин на работа:  Автоматски
избор меѓу греење и ладење.

HI POWER :  Особено силно струење на
воздухот за да се достигне посакуваната
температура.

Ладење: Овој уред може 
може да лади и одвлажнува

Греење: Овој уред може да грее

Активен carbon и catechin филтер:
Филтер со ензими од зелен чај.

SUPER јонизатор: Интензивно чистење на
воздухот со негативни јони.

Двоен-ротациски компресор:
Долготраен, тивок, ефикасен.

Филтер за прашина: Филтер за крупни
нечистотии кој може да се пере.

Филтер IAQ: Фин филтер од природен 
материјал

Ротациски компресор:  Стабилност
и енергетска ефикасност

Зависно моделот и описот на претходните страници клима уредите на 
TOSHIBA може да ги имаат следните функции: 

Автоматска дијагноза: Проверка
дали уредот работи беспрекорно.

Ecologic Mode: Функција за заштеда
на енергија.

Floor Mode:  Природен ефект на загреан
под за поголема удобност.

WIFI способен:  Опционално управување
на уредот преку паметен телефон.

Автоматско повторно вклучување:
Вклучување по пад на напојувањето.

Контрола на температура 8ºC: Функција
за заштита од замрзнување на просторија која
не се користи.

Preset Mode:  Вклучување на воспоставени
нагодувања со едно копче.

Седмичен временски програматор: До
4 нагодувања дневно и 7 седмично.

One-Touch Mode: Прилагоден за вас
потполно автоматски режим.

O� Timer: Исклучување на уредот во
зададено време (30мин - 12 часа).

Временски програматор (timer): Индивидуално
програмирање на време за вкл./искл.

Quiet Mode: Особено ниско ниво на
бучава – начин шепот.

Comfort Sleep: Постепен пораст на
температурата во чекори од 2˚C.

Power Selection: Ограничување на силата,
а со тоа заштеда на ел. енергја за 25,50 или 75%.

0/1

A

o�

8°C

WT

P

+
–

18

ФУНКЦИИ



ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕ

Стандарна изведба Само во комбинација со опционално далечинско * Функција достапна само во Single изведба
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ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕ

ФУНКЦИИ DAISEIKAI 9 SEIYA
SHORAI

PREMIUM SUZUMI ПАРАПЕТНА
КАНАЛСКА
ЕДИНИЦА

ТЕНКА
КАСЕТА

Употреба како SINGLE-Split

Употреба како MULTI-Split

Ладење

Греење

Ладилен флуид R32

Хибридно инвертерско управување

Ротирачки компресор
07 -18 10/13/16 10/13/16 10/13/16

Двоен-ротирачки компресор
24 18/22/24 18/22/24 18/22

Филтер за прашина

Филтер IAQ

Активен јаглен и катехински опционално опционално опционално опционално опционално опционално опционално

Плазма филер(Pure Mode)

Јонизатор на воздух

SUPER јонизатор

Функција самочистење

Автоматски начин на работа

HI POWER

Автоматска дијагноза

Економичен начин на работа

Тивок начин на работа

Удобно спиење

Избор на капацитет * *

Режим подно греење

Предодреден начин на работа

One-Touch начин на работа

WIFI способен

Седмичен временски прогр. *

Тајмер, временски програматор

O� Timer

Работа на 8 степени целзиусови

Автоматско поврторно 
вклучување

* * * * *
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СЕ Е ПОД
КОНРОЛА
За удобноста и ефикасноста на уредот освен
самиот квалитет особено важен е и начинот
на управување. Со оптимални нагодувања
 возможна е и дополнителна заштеда на
ел. енергија.

БЕЗЖИЧНО УПРАВУВАЊЕ
Со сите клима уреди стандарден е
инфрацрвен далечински управувач, чии
функции зависат од моделот. Постои
опција кај одредени модели да се 
употребува далечинско со дополнителни
функционалности, пр. седмичен
временски програматор или функција за 
заштита од замрзнување.

ЖИЧАНИ ДАЛЕЧИНСКИ
УПРАВУВАЧИ

За каналните единици достапен е
опционален жичан далечински
управувач. Suzumi Plus моделот има
можност за приклучување на инфрацрвен
управувач и преку жица. Со тоа 
далечинскиот управувач секогаш ќе
биде на вистинското место.
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Функции на далечинските
управувачи

Автоматски избор
меѓу ладење/греење
или вентилација

Вклучување на претходно
нагодени омилени 
режими

Вклучување на ефект
подно греење

Намалување на брзината на
на вентилаторот за функција
шепот

Вклучување на функција
заштита од мрзнење

Избор меѓу 5 брзини на
вентилаторот

Автоматска, сенасочна
распределба на воздух

Вклучување на режим
за заштеда на енергија

Избор на начинот на
работа, ладење, греење
одвлажнување или 
автоматски

Фиксирање на ламела
за разпределба на 
воздух

Крај на погонот за зададено
време

3D распределба на воздух
во 6 насоки

Бришење на надогувањата на
временскиот програматор

Вклучување на ограничувач
на сила

Постепен пораст на 
температурата до утрото,
во чекори од 2 ºC

Автоматски режим
индивидуално програ-
мирани нагодувања

Вклучување на временски 
програматор

Исклучување на временски 
програматор

Утвдрување на нагодувањето
на временскиот програматор

Особено силно струење на
воздухот за да се достигне
брзо посакуваната 
температура

Вклучување на плазма
филтер

Поставување на
посакуваната
температура

Седмичен временски програматор кој
овозможува до 4 нагодувања дневно
односно 7 нагодувања седмично.

Вклучување/исклучување
на единицата

Сите уреди на TOSHIBA се WIFI 
способни и соодветни за користење со
финкциите на Combi Control.

МОБИЛНИ/WIFI РЕШЕНИЈА
Замислете неподносливо жежок летен ден.
Си одите дома, пред да влезете во
автомобилот го вклучувате клима уредот
во вашиот дом преку паметен телефон.
Кога ќе пристигнете дома, сите простории
веќе се идеално разладени.

Со помош на апликацијата на TOSHIBA,
HOME AC можете да ги управувате
уредите  преку паметни телефони
од таму од каде што најмногу ви одговара.
Потребен е само интернет
пристап и WLAN мрежа. 

Модулот RBC-Combi Control овозможува
далечинско управување без WLAN мрежа,
со помош на app или SMS порака.
Потребна е само SIM картичка. Идеално
решение за вашите викендици.

*Апликацијата функционира на Android и iOS уредите.

AUTO

PRESET

FLOOR

QUIET

8 °C

FAN

SWING

ECO

MODE

FIX

OFF

AIR FLOW

TIMER CLR

POWER SEL

COMFORT
SLEEP

ONE-TOUCH

TIMER ON

TIMER OFF

TIMER SET

HI POWER

PURE

TEMP

DAYWEEKLY  
ON/OFF

PROGRAM
P1–P4

TEMP ON OFF
FIX

CLR
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Функции на далечинските ГРЕЕЊЕ СО
 ВОЗДУХ– ESTIA 
 ТОПЛИНСКА ПУМПА
ВОЗДУХ/ВОДА
ESTIA топлинската пумпа воздух/вода функционира беспрекорно и истата е
соодветна за загревање, топла вода како и за ладење на вашиот дом. Таа го користи
надворешниот воздух како извор на енергија па затоа е исклучително еколошки
прифатлива.
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УСЛОВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИ НА ESTIA ТОПЛИНСКАПУМПАВОЗДУХ/ВОДА

Греење:  
 

Ладење:  

Водови на системот:  

Ниво на бучавост:  

JAZ = број на годишни работи часови (Герм. Jahresarbeitszahl) пресметано според VDI 4650, дел 1
Стандардна надворешна темп.   -14°C

Надворешна температура +7 °C  температура на сув термометар, +6 °C  температура на влажен
 термометар, +35°C  почетна температура, ∆5 К  

Надворешна температура +35°C  температура на сув термометар, +18°C   почетна температура ∆5 K

Должина 7,5 m, односно нема висинска разлика помеѓу внатрешната и надворешната единица

Измерено на оделеченост од 1m од надворешната единица, во согласност со “JIS” стандардот

, гранична температура на греење +15°C  , почетна температура +30°C, ∆T=10 K 



ТОПЛИНСКА ПУМПА

ПОВЕЌЕ СИЛА – HI POWER
HI POWER овозможува 
широк температурен опсег
а со тоа и целосна
функционалност до надворешна
температура од  –25 °C и притоа 
ви овозможува корисна
температура од +60 °C 

претставува зголемување на капацитетот за повеќе од 30%. Повисоката

HI POWER моделот работи со целиот свој капацитет при надворешни
температури од -15°C и до неверојатни -25°C без загуби - тоа всушност 

корисна температура е доволна кога има поголеми побарувања за
загревање.

Ладилен флуид кој кружи во системот
 ја транспортира и пренесува топлината

Во испарувачот (надворешната единица) течниот
ладилен флуид ја менува агрегатната состојба и со
тоа ја апсорбира енергијата.

Компресорот го носи ладилниот флуид под висок
притисок и со висока температура.

Во тој момент жешкиот ладилен флуид тече кон
кондензаторот (внатрешната единица), 
изменувачот на топлина, во кој добиената топлина
од околината се пренесува на водата.

Ладилниот флуид, кој поради ладењето повторно
е течен, по намалувањето на притисокот и 
температурата преку екпанзивниот вентил може
повторно да апсорбира топлина од околината и
кружниот тек/циклусот почнува од почеток.

КАКО ФУНКЦИОНИРА?
Топлинските пумпи воздух/вода со помош на кружниот ток на ладилниот флуид, слично
на принципот - ладилник, ја превземаат топлината од околниот воздух и ја предаваат
на системот со топла вода во домот. На тој начин од еден kW електрична енергија
може да добиеме до 5 kW топлина.

1

2

3

4

5

ДО  

НАДВОРЕШНА
ТЕМПЕРАТУРА

ДО  

ЦЕЛА НОМ.
СИЛА

КОРИСНА  
ТЕМПЕРАТУРА

ТоплинаКомпресор

Експанзивен вентил

КондензаторИспарувачТоплина од околината

ТОПЛИНСКА ПУМПА
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ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА



ЕКОЛОШКИ ПРИФАТИЛИВО,
ЕКОНОМСКИ ПОВОЛНО И
ЕФИКАСНО – ТАКВО Е ГРЕЕЊЕТО 
СО ТОПЛИНАТА ОД ВОЗДУХОТ.

ESTIA топлинските
пумпи воздух/вода
значително ги
намалуваат емисиите
на CO2 и активно 
придонесуваат кон
заштитата на
животната средина.

Воздушната топлинска пумпа со својата едноставна инсталација претставува најповолен
вид на топлинска пумпа. Трошоците од работата на уредот се исклучително ниски
бидејќи главен извор на топлина е воздухот. Со вградување на вентилконвектори можно
е и многу ефикасно ладење преку истиот систем.

Економичност на прво место Едноставно а удобно

Мали трошоци за инвестиција и вградување 

Мали трошоци за системот и минимална
потрошувачка на ел. енергија

Потполно автоматски режим

Ителигентно управување

Доверлив систем

ESTIA функција на ладење

80  % ЕНЕРГИЈА ОД ВОЗДУХОТ

20  % ЕЛЕКРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Кус преглед на поволностите:
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Употреба на обновливи извори Индивидуално и флексибилно

Еколошки прифатливо

Добивање на енергија од околниот воздух

Назависен од фосилните горива

Без емисија на CO2 и без мирис

Едноставна инсталација и заштеда на простор

Погодно за новоградба или за постоечка

Поврзување со постоечки системи за греење - радијатор

Можност за комбинација со соларен или фотоволтаичен 
систем

Врвна енергетска
ефикасност

Водна пумпа од
класа A

Наворешна единица
тивка како шепот

2-зонско
управување на температурата
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ESTIA топлинската пумпа воздух/вода се состои од надворешна единица и
хидро внатрешна единица. Преку оваа хидро внатрешна единица се
опслужуваат сите системи, системите како: резервоарот за топла вода,
радијаторите или пак подното греење.

Новиот модел ESTIA MONO ги соединува надворешната и хидро внатрешната
единица во еден уред кој е погоден за поставување на отворено.

КОМПОНЕНТИ
ЕДЕН СИСТЕМ ЗА СИТЕ НАМЕНИ

Резервоар за топла вода

Toa е бојлер за топла вода. Истиот има топлински
 изолирана внатрешност од нерѓосувачки
челик, кој овозможува минимални загуби на
топлина и долг век на користење.

Далечински управувач

Преку управувачот на хидро единицата се
контролираат сите функции. Постои можност
за дополнителен упраувач со сензор за 
температура.

Хидро внатрешна единица

Во хидро единицата топлината од ладилниот флуид
се пренесува на водниот систем преку плочест
изменувач на топлина со минимални загуби.

Надворешна единица

Топлинската енергија се добива преку
компресорот и воздушниот изменувач на
топлина и истата се предава на хидро
внатрешната единица во вашиот дом.

2 ЗОНИ СО ПОСТОЕЧКИ СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ1 ЗОНА СО ФУНКЦИЈА - ГРЕЕЊЕ

Хидро внатрешна 
единица

Хидро внатрешна
единица

Бојлер за 
топла вода Бојлер за 

топла вода

Постоечки систем за
греење

Подно греење Подно
греење

Радијатор

МеѓурезервоарНадворешна единица Надворешна единица

Примери на употреба:
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РЕЗЕРВОАР ЗА 
ТОПЛА ВОДА ESTIA

230 V 4,50 4,50 4,90 A++ A++ –20/+43 63/80/30 – – +20/+55 3

8,00 6,00 4,46 A++ A++ –20/+43 89/90/92 49,00 64,00 +20/+55 3/6/9

8,00 6,00 4,76 A++ A++ -25/+43 134/90/32 49,00 64,00 +20/+60 3/6/9

11,20 10,00 4,88 A++ A++ –20/+43 134/90/32 49,00 66,00 +20/+55 3/6/9

11,20 10,00 4,80 A++ A++ –20/+43 134/90/32 49,00 66,00 +20/+55 3/6/9

11,20 10,00 4,88 A++ A++ –25/+43 134/90/32 49,00 66,00 +20/+60 3/6/9

14,00 11,00 4,50 A++ A++ –20/+43 134/90/32 51,00 68,00 +20/+55 3/6/9

14,00 11,00 4,44 A++ A++ –20/+43 134/90/32 51,00 68,00 +20/+55 3/6/9

16,00 13,00 4,30 A++ A++ –20/+43 134/90/32 52,00 69,00 +20/+55 3/6/9

17,10 14,90 4,10 A B –20/+46 158/111/58 71,00 +20/+60 не е достапно

21,10 18,60 4,10 A A –20/+46 158/111/58 74,00 +20/+57 не е достапно

ESTIA 8

ESTIA 14

ESTIA 16

ESTIA MONO 17

ESTIA MONO 21

ESTIA 11

ESTIA 5

ESTIA 150/210/300 75 2,75 55
Нерѓосувачки

челик

В × Ш× Д

EHPA сертификат за
HI POWER моделите

Капацитет на греење (kW) 230 V/1-фазно

400V/3-фазноКапацитет на ладење (kW)

COP (W/W)

Енергетска ефикасност
при греење

Енергетска ефикасност  
при ладење

Оперативен опсег (°C)

Димензии (cm)

Ниво на бучавост (dB(A))

Ниво на зв. сила (dB(A))

Корисна темп. Греење

Помошен греач (kW)

Волумен (l)

Макс. темп. на вода (°C)

Материјал

Пречник (Ø cm)

Надворешна единица

В × Ш× Д
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Фотографија: shutterstock.com, lupispuma.com. Секое неовластено превземање на било каква соджина од приложениот каталог подлежи на правни последици. 

Посетете на на WEB

На нашата веб страна можете да ги погледнете
сите проекти на кои сме работеле. Како и
дополнителни информации за контакт и консултација.
web: www.aircon.com.mk

Лично советување  
ЛИЧНО ВАШ СЕРТИФИЦИРАН ПАРТНЕР НА TOSHIBA

TOSHIBA се гордее со својата мрежа
на квалификувани и специјализирани
компании за ладење, греење и вентилација.
Со секој клима уред на TOSHIBA не добавате 
само врвен производ, туку и професионално
советување, планирање, монажа и -
сервис.
Имајте целосна доверба во способностите на
AIRCON ДОО

Од мали до големи

Со индустриските и комерцијалните
решенија TOSHIBA го задоволува целиот
спектар на побарувањата. За подетални
информации ве молиме контактирајте 
 го AIRCON ДОО или на web: www.aircon.com.mk

ЕДИНСТВЕН ЕКСЛУЗИВЕН ДИСТРИБУТЕР НА TOSHIBA ВО МАКЕДОНИЈА
И КОСОВО


