
TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL

Produktbeskrivelse

Indendørsdel
Fjernbetjening

med LCD baggrundslys
Udendørsdel

TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL
TOSHIBA´s mest driftssikre varmepumpe i den høje energiklasse A+++ i køle- og A+ i varmefunktion, som ræk-
ker langt ind i fremtiden. Varmepumpen har fabriksgaranteret drift helt ned til en udendørstemperatur på -25°C.

TOSHIBA’s gulvmodel kan med fordel monteres lavt på en væg eller på gulv.
Indedelen passer perfekt under et vindue, evt. i stedet for en eksisterende radiator.

DESIGN / LYDNIVEAU
Med sit stilrene design er varmepumpen mere kompakt end andre høj-effektive varmepumpetyper på markedet og 
med sine 19 dB(A) også markedets laveste i lydniveau.

NU MED UGE-TIMER
Her har du muligheden for at forprogrammere din varmepumpe med nedennævnte valgmuligheder til hver enkelt 
ugedag. Varmepumpen kan indeholde op til 4 af sådanne programmer, som frit kan benyttes / ændres f.eks. efter 
årstiden.

Valgmuligheder: 1. Driftstid
2. Driftstilstand: varme, køling, affugtning, ventilering
3. Temperatur indstilling
4. Ventileringshastighed
5. Spc. driftstilstand (8°C, ECO, HIGH-POWER)

FLEX VARMEPUMPENS STRØMFORBRUG TIL ET BEDRE COP TAL  via Power Select funktionen 50/75/100%. 
Denne funktion sænker samtidig lydniveauet på udendørsdelen med op til 6 dB(A). 

Indedelen er opbygget med 2-vejs indblæsnings muligheder, hvilket giver mulighed for at vælge 
sit eget favorit-luftflow, enten via begge veje, fra top front eller fra front bund. Sidstnævnte er 
TOSHIBA’s originale ide med denne type varmepumpe.

Anlægget kan valgfrit styres via trådløs fjernbetjening, alternativt direkte på indedelens panel 
(indeholdt børnelås).

GRUNDVARMEDRIFT
Denne funktion er populær til fritidshuse, da denne varmepumpe kan indstilles til at køre med temperaturer fra 5°C 
og op til 13°C, efter eget ønske.



TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL

TEKNISK DATA

Alle TOSHIBA’s varmepumper kører med DC-dobbelt rotationskompressor, 
som yder op til 40% større energibesparelse kontra traditionelle varmepumpeanlæg.

MODEL SUPER FLEXI 25 SUPER FLEXI 35

Varme 1,2 -  5,1 kW 1,2  - 5,7 kW

Køling 0,5 -  3,4 kW 0,55 -  3,7 kW

Optagne effekt
Varme:
Køling:

0,22  - 1,65 kW
0,12  - 1,0 kW

0,23 -  1,77 kW
0,19  - 1,05 kW

Grundvarmedrift 5 - 13°C 5  - 13°C

Power Select   knap 50 / 75 / 100 % 50 / 75 / 100 %

Lydniveau:
Indedel
Udedel

dB(A)
19 / 39
46 / 47

dB(A)
19 / 40
48 / 49

Mål:
Indedel
Udedel

H x B x D
600 x 700 x 220
630 x 800 x 300

H x B x D
600 x 700 x 220
630 x 800 x 300

El-tilslutning 220  - 240 Volt / 50 Hz 220  - 240 Volt / 50 Hz

Energimærkning varme A+ A+

COP/SCOP 4,42 / 4,4 3,91 / 4,3

Energimærkning køling A+++ A++

EER/SEER 4,63 / 8,5 3,72 / 8,1

Ugetimer P P

Fabriksgaranteret drift helt ned til -25°C udetemperatur.

AUT. FORHANDLER OG INSTALLATØR AF TOSHIBA VARMEPUMPER OG KLIMAANLÆG:

Besøg vores showroom og få en uforpligtende varmesnak
Se og hør de bedste nordiske luft-luft varmepumper fra de største 
og mest anerkendte mærker. Læs mere og åbningstiden her >>
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