
RAS-PKVSG
Wandmodel

MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

SHORAI



Veelzijdige airconditioner
De ingenieurs van TOSHIBA zijn altijd bezig om elk TOSHIBA-product 

te verbeteren. Zowel wat prestaties betreft als het vergroten van de 

energie-efficiëntie. De SHORAI is dan ook een state-of-the-art wand-

model waarmee het binnenklimaat in huis of in de klein-zakelijke 

toepassing optimaal geregeld kan worden. Goed voor de nachtrust 

of juist voor de productiviteit maar altijd voor het humeur!

Naast een strakke vormgeving is de SHORAI een buitengewoon 

zuinge airconditioner die beschikbaar is in diverse vermogensklas-

sen. Voor praktisch elke ruimte in huis is een passend model, echter 

hoe groot het vermogen ook moet zijn, de SHORAI blijft in elke klasse 

bescheiden afmetingen behouden. 

Comfort voor elke gebruiker
En voor elke individuele gebruiker is het comfort gegarandeerd want 

met de zogenaamde Smart Airflow instelling kan gekozen worden uit 

zes verschillende uitblaaspatronen. Inwendig zorgt de SHORAI goed 

voor zichzelf waardoor levensduur, werking en luchtkwaliteit optimaal 

Wandmodel SHORAI is TOSHIBA’s nieuwste innovatie op gebied van design, comfort en energie-efficiënte prestaties.  

De gehele range is voorzien van energielabel A++, uitgerust met de modernste techniek en klaar voor de toekomst 

met het milieuvriendelijke koudemiddel R32*. 
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ELEGANT COMFORT.



blijven. Een speciale coating op de verdamper voorkomt dat vuil en vocht 

zich ophopen. De interne fan draait bovendien nog enige tijd door nadat 

de airconditioner is uitgeschakeld om te zorgen dat ook de laatste vocht-

restjes opdrogen. Zo krijgen schimmels en nare luchtjes geen kans!

Energiezuinig verwarmen 
Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk al snel aan koelen. Echter, uw 

SHORAI kan ook uitstekend verwarmen! Ook in de verwarmingsstand 

gaan alle modellen van TOSHIBA uiterst spaarzaam om met energie. Zo 

zuinig zelfs dat hij veel minder energie verbruikt dan een HR-ketel op gas.

Zorg voor de wereld om ons heen
Dat airconditioners energie verbruiken spreekt voor zich, en daarom is 

het voor TOSHIBA vanzelfsprekend om airconditioners te ontwerpen en 

produceren met een minimale negatieve invloed op de wereld om ons 

heen. Onder andere de inverter-techniek draagt daar aan bij. Deze door 

TOSHIBA ontwikkelde techniek zorgt er voor dat de temperatuur steeds 

stabiel wordt gehouden waardoor de installatie praktisch nooit op volle 

kracht hoeft te werken.
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*Een airconditioningsysteem gebruikt koudemiddel om te 

koelen, dit koudemiddel is een zogenaamd F-gas. Schade-

lijke F-gassen worden in het kader van vermindering van 

CO2 uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering 

steeds meer uitgebannen. Voor het koudemiddel in aircon-

ditioners wordt daarom gefaseerd de overstap gemaakt op 

een milieuvriendelijkere variant; R32. SHORAI systemen zijn 

inmiddels voorzien van dit R32 koudemiddel. Daar merkt 

u als gebruiker niets van, het milieu echter wel. Met het 

toepassen van R32 wordt namelijk een start gemaakt met 

het uitbannen van gassen met een hoog Global Warming 

Potential. TOSHIBA systemen behoren al tot de zuinigste 

airconditioners maar met deze vernieuwing presteert de 

SHORAI nog beter dan systemen die nog niet met R32 ge-

vuld zijn. Uiteindelijk zal voor steeds meer airconditioning-

systemen de overstap gemaakt worden. 

SHORAISHORAI

Een prettig binnenklimaat wordt niet alleen 
bepaald door de juiste temperatuur; daar komt 
meer bij kijken. Een goede luchtkwaliteit, een 
bescheiden uiterlijk, minimaal geluid en een 
gebruiksvriendelijke bediening.

Meer dan
 alleen koude 

of warme lucht

Gestroomlijnd 
design, 

compacte 
afmetingen.

Zelfreinigingsfunctie 
en filtersystemen 

voor optimale
luchtkwaliteit.

Fluisterstil 
geluidsniveau. 

Geïntegreerde, 
discrete 

led-verlichting.



Vermogensrange koelen kW

Vermogensrange verwarmen kW

Energielabel koelen / SEER 

Energielabel verwarmen / SCOP 

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen kWh 

Elektrische aansluiting  V/ph/Hz   

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

Geluidsdrukniveau buiten koelen  dB(A) 

Afmetingen binnendeel HxBxD  mm  

Gewicht binnendeel  kg 

Afmetingen buitendeel HxBxD mm  

Gewicht buitendeel  kg

NOMINAAL KOELVERMOGEN  KW

NOMINAAL VERWARMINGSVERMOGEN  KW 

BINNENDEEL RAS- 

BUITENDEEL RAS- 

 2,5

 3,2

10PKVSG

10PAVSG

 3,5

 4,2

13PKVSG

13PAVSG

 4,6

 5,5

16PKVSG

16PAVSG

 5,0

 6,0

18PKVSG

18PAVSG

 6,1

 7,0

22PKVSG

22PAVSG

 7.0

 8,0

24PKVSG

24PAVSG

 0,75 - 3,2

 0,9 - 4,8

 A++ / 6,9

 A++ / 4,6

127/761

230/1/50

18-26-38

40/41

293x798x230

9

550x780x290

28

 0,8 - 4,1

 0,8 - 5,3

 A++ / 6,5

 A++ / 4,6

188/974

230/1/50

18-26-39

42/44

293x798x230

10

550x780x290

28

 1,2 - 5,3

 0,9 - 6,5

 A++ / 6,5

 A+ / 4,2

248/1.335

230/1/50

22-30-45

43/44

293x798x230

10

550x780x290

34

 1,24 - 6,0

 0,88 - 6,5

 A++ / 7,3

 A+ / 4,40

240/1.368

230/1/50

24-32-44

43/44

320x1.050x250

14

550x780x290

34

 1,29 - 6,7

 0,93 - 7,5

 A++ / 6,8

 A+ / 4,4

314/1.495

230/1/50

27-35-47

47/46

320x1.050x250

14

550x780x290

34

 1,5 - 7,7

 1,6 - 8,8

 A++ / 6,25

 A+ / 4,07

392/2.166

230/1/50

27-35-47

47/47

320x1.050x250

14

630x800x300
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Specificaties

*Super Laag-Laag-Hoog

Wereldwijd één van de 
meest toonaangevende  

producenten van airconditioners 
en warmtepompen

Met een productie van ca. 4 miljoen een-

heden per jaar behoort TOSHIBA tot de groot-

ste airconditioning producenten 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 bijge dragen dat TOSHIBA airconditioners tot de meest energiezuinige en de 

absolute topklasse worden gerekend. De vele tientallen miljoenen gebruikers ervaren da gelijks het weldadige comfort van hun 

TOSHIBA airconditioner.

Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCONDITIONER.NL TOSHIBA-AIRCONDITIONER.BE

Kleur vergelijkbaar met 
RAL9003 - Signaalwit


