
MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

Stijlvol design,
optimaal klimaat.

RAV-UTP
cassettemodel warmtepomp



VELE MOGELIJKHEDEN
Een aantal bijzondere kenmerken maken deze serie uiterst flexi-
bel en veelzijdig. Naast de fraaie vormgeving en stille werking 
zijn de binnendelen compact en licht van gewicht. De lamellen 
zijn servomotor aangedreven waardoor deze individueel inge-
steld kunnen worden. Centraal in de ruimte geplaatst wordt de 
lucht via de vier zijden optimaal over het vertrek verdeeld. Indien 
centrale plaatsing niet mogelijk is kunnen één of twee zijden af-
geblind worden om de luchtverdeling te beïnvloeden. Door de 
lage inbouwhoogte van slechts 25,8 cm is plaatsing vrijwel altijd 
mogelijk. 

COMFORTABEL WARM
U kunt het hele jaar door genieten van een optimaal binnenkli-
maat; alle modellen uit de RAV-UTP serie kunnen namelijk ook 

uitstekend verwarmen. Ook in de verwarmingsstand gaan de 
airconditioners van TOSHIBA uiterst spaarzaam om met energie. 

UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
Een aantal unieke eigenschappen zorgt ervoor dat de werking 
geheel op de wensen en eisen van de gebruiker kan worden af-
gestemd. Zo kan de ventilatorsnelheid ingesteld worden op een 
zeer laag toerental. Dit houdt de temperatuur stabiel maar het ge-
luidsniveau zeer laag. Heeft u echter behoefte aan snelle koeling 
of verwarming? Schakel dan de high power functie in om snel de 
gewenste temperatuur te bereiken. De uitblaaslamellen kunnen 
individueel bediend worden zodat de lucht in elke gewenste rich-
ting uitgeblazen kan worden. Er kan zelfs gekozen worden voor 
het afsluiten van één of twee uitblaasopeningen als dat de lucht-
verdeling ten goede komt.

De cassettemodellen uit de serie RAV-UTP worden in een verlaagd 
(systeem)plafond ingebouwd, slechts het uiterst platte aanzuig- en 
uitblaasrooster blijft zichtbaar. De 4-zijdige en geoptimaliseerde 
uitblaaslamellen zorgen voor een perfect binnenklimaat.

Optimale
luchtverdeling.
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AIRCONDITIONING & WARMTEPOMPEN

De ingebouwde self-cleaning functie voorkomt dat overtollig vocht 
achterblijft in de installatie, wat schimmel en onaangename geurtjes 
kan veroorzaken. Het ingebouwde luchtfilter kan gereinigd worden 
onder de kraan. Zo wordt op eenvoudige wijze de luchtkwaliteit en 
de optimale werking van de installatie op peil gehouden.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Het installeren van een RAV-UTP cassettemodel gebeurt zonder  
noemenswaardig hak- of breekwerk. Door de ingebouwde con-
denspomp kunnen alle leidingen uit het zicht, boven het plafond 
worden weggewerkt. Onderhoud is daarna relatief eenvoudig on-
der andere door de goede bereikbaarheid van de pomp.  

ENERGIEBESPARINGEN
Dat airconditioners energie verbruiken spreekt voor zich, en daar-
om spreekt het voor TOSHIBA voor zich om airconditioners te ont-
werpen en produceren met een minimale negatieve invloed op de 
wereld om ons heen. Onder andere de inverter-techniek draagt 
hier aan bij. TOSHIBA speelt al sinds jaar en dag een leidende rol 
in het verbeteren en innoveren van deze techniek. 

KRACHTIGE BUITENDELEN
De cassettemodellen RAV-UTP worden gecombineerd met een 
RAV buitendeel. Deze uitgebreide range compacte, energiezuinige 
en krachtige buitendelen kunnen door de ruime beschikbaarheid 
aan vermogens vrijwel elke denkbare toepassing aan. De RAV bui-
tendelen zijn leverbaar in een Digital Inverter en Super Digital In-
verter uitvoering. Voor plaatsing in een corrosieve omgeving zoals 
direct aan de kust of in een industriële omgeving zijn de DI buiten-
delen ook leverbaar in de zogenaamde anti-corrosie uitvoering. 
Gebruikte materialen hebben hiervoor een speciale behandeling 
ondergaan die extra beschermt tegen slijtage en lekkage. 

3	Geavanceerde invertertechniek voor uitstekende  
prestaties op het gebied van energie-efficiëntie en  
geluidsproductie. 

3	Licht en compact; eenvoudig te installeren en  
gemakkelijk in onderhoud. 

3	Koelen en verwarmen tot buitentemperaturen van -15°C. 
3	Leverbaar in 220V/60Hz uitvoering. 
3	Optioneel met anti-corrosie behandeling voor extra  

bescherming tegen corrosie en lekkage.

3	Zeer hoog rendement; beste SEER/SCOP waarden uit 
de airconditioningindustrie. 

3	Besparingen tot wel 70% van het jaarlijkse energie-
verbruik ten opzichte van conventionele aan/uit  
systemen.

3	Overgrote deel van de combinaties voorzien van  
energie label A voor zowel koelen als verwarmen. 

3	Koelen tot buitentemperaturen van -15°C en  
verwarmen zelfs tot -20°C.

Inverter techniek zorgt ervoor dat het  

systeem tijdens het opstarten snel de gewenste  

temperatuur bereikt. Houdt de temperatuur  

voort durend in de gaten en stelt indien nodig bij.  

Daardoor wordt het vermogen gelijkmatig verdeeld  

en efficiënt met energie omgesprongen.

Uitgebreide range compacte, energiezuinige en krachtige buitendelen 
kunnen vrijwel elke denkbare toepassing aan.
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Vermogensrange koelen kW

Vermogensrange verwarmen kW

Energielabel koelen / SEER 

Energielabel verwarmen / SCOP 

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen kWh 

Elektrische aansluiting  V/ph/Hz   

Geluidsdrukniveau binnendeel (L-M-H*)  dB(A) 

Geluidsdrukniveau buiten koelen  dB(A) 

Afmetingen binnendeel HxBxD  mm  

Gewicht binnendeel  kg 

Afmetingen buitendeel HxBxD mm  

Gewicht buitendeel  kg

Minimum buitentemperatuur koelen/verwarmen °C 

Vermogensrange koelen kW

Vermogensrange verwarmen kW

Energielabel koelen / SEER 

Energielabel verwarmen / SCOP 

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen kWh 

Elektrische aansluiting  V/ph/Hz   

Geluidsdrukniveau binnendeel (L-M-H*)  dB(A) 

Geluidsdrukniveau buiten koelen  dB(A) 

Afmetingen binnendeel HxBxD  mm  

Gewicht binnendeel  kg 

Afmetingen buitendeel HxBxD mm  

Gewicht buitendeel  kg

Minimum buitentemperatuur koelen/verwarmen °C 

NOMINAAL KOELVERMOGEN  

NOMINAAL VERWARMINGSVERMOGEN  KW 

BINNENDEEL RAS- 

BUITENDEEL RAS- 

NOMINAAL KOELVERMOGEN  

NOMINAAL VERWARMINGSVERMOGEN  KW 

BINNENDEEL RAS- 

BUITENDEEL RAS- 

5,0 KW

5,3 KW

SM564UTP

SM564ATP**

5,3 KW

5,6 KW

SM564UTP

SP564ATP

6,7 KW

7,7 KW

SM804UTP

SM804ATP**

7,1 KW

8,0 KW

SM804UTP

SP804ATP

10,0 KW

11,2 KW

SM1104UTP

SM1104ATP**

10,0 KW

11,2 KW

SM1104UTP

SP1104AT***

12,0 KW

12,8 KW

SM1404UTP

SM1404AT**

12,5 KW

14,0 KW

SM1404UTP

SP1404AT***

14,0 KW

16,0KW

SM1604UTP

SM1603AT

14,0 KW

16,0 KW

SM1604UTP

SP1604AT8

1,5 - 5,6

1,5 - 6,3

A++ / 6,14

A+ / 4,51

285/1.459

230/1/50 

28-29-32

40/42

256x840x840

24

550x780x290

40

-15 / -15

1,2 - 5,6

0,9 - 8,1

A++ / 6,17

A+ / 4,58

301/1.649

230/1/50 

28-29-32

41/42

256x840x840

24

550x780x290

44

-15 / -20

1,5 - 8,0

1,5 - 9,0

A+ / 5,81

A+ / 4,05

404/2.349

230/1/50

28-31-35

42/46

256x840x840

24

550x780x290

44

-15 / -15

1,9 - 8,0

1,3 - 11,3

A++ / 6,39

A+ / 4,19

389/2.542

230/1/50

28-31-35

42/43

256x840x840

24

890x900x320

66

-15 / -20

3,0 - 11,2

3,0 - 13,0

A+ / 5,87

A+ / 4,28 

597/2.616

230/1/50  

33-38-43

47/48

319x840x840

28

890x900x320

68

-15 / -15

2,6 - 12,0

2,4 - 13,0

A++ / 6,60

A+ / 4,28 

530/3.795

230/1/50  

33-38-43

43/44

319x840x840

28

1.340x900x320

93

-15 / -20

3,0 - 13,2

3,0 - 16,0

A / 5,36

A+ / 4,19 

783/2.672

230/1/50  

34-38-44

47/48

319x840x840

28

890x900x320

68

-15 / -15

2,6 - 14,0

2,4 - 16,5

A / 3,96 (EER)

A / 4,36 (COP) 

-

230/1/50  

34-38-44

45/46

319x840x840

28

1.340x900x320

93

-15 / -20

3,0 - 16,0

3,0 - 18,0

B / 3,12 (EER)

A / 3,61 (COP)

-

230/1/50  

36-40-45

45/47

319x840x840

28

1.340x900x320

99

-15 / -15

2,6 - 16,0

2,4 - 19,0

B / 3,12 (EER)

A / 3,72 (COP) 

-

400/3-N/50  

36-40-45

45/47

319x840x840

28

1.340x900x320

95

-15 / -20

Specificaties
single uitvoering 

Uw TOSHIBA vakinstallateur

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

*L-M-H Laag-Midden-Hoog **Leverbaar in anti-corrosion uitvoering. ***Leverbaar in 400 Volt uitvoering.

MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

RAV-UTP

toshiba-airconditioner.nl 
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Tevens leverbaar in twin-, triple- en double twin uitvoering waarbij tot vier binnendelen in 
dezelfde ruimte met één bedrade bediening geregeld kunnen worden. 


