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Airwell 2021



Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

• typ ścienny o wydajności od 2,69 do 7,32 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
• funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
• jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi YDZC
• jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD 

(tryb pracy, temperatura…)
• nawiew powietrza w 4 kierunkach – ruchome pionowe i poziome żaluzje
• wysoka sprawność energetyczna (SCOP powyżej 4, SEER powyżej 6)

• sterowanie urządzeniem przez-
sieć WiFi

• cicha praca urządzenia
• ultra czyste powietrze dzięki 

zastosowaniu filtrów: katali-
tycznego (usuwa kurz i drobne 
zanieczyszczenia), węglowego 
(usuwa nieprzyjemne zapachy), 
z jonami srebra (usuwa bakterie)

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

RC08C RCW22
(opcja)

HDH

ULTRA CZYSTE POWIETRZE DZIĘKI ZASTOSOWANIU FILTRÓW:

• katalitycznego: usuwa kurz i drobne zanieczyszczenia
• węglowego: usuwa nieprzyjemne zapachy
• z jonami srebra: usuwa bakterie

OPCJE

Akcesoria Kod prod. Zdjęcie Opis

RCW22 7ACEL1778
Funkcje: tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF, 
timer tygodniowy, ustawienie temperatury oraz 
funkcji „I Feel”.

Dry contact On/Off 7ACEL1788 Możliwość zdalnego włączania
i wyłączania jednostki.

Urządzenie testowe
dla jednostek
ściennych

7ACEL1710
Możliwość przeglądania parametrów
pracy, rejestrowanie błędów, regulacja
parametrów pracy.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna HDH009 HDH012 HDH018 HDH024

Jednostka zewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YHDH009 YHDH012 YHDH018 YHDH024

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 2.69 (1.02-3.19) 3.52 (0.82-4.16) 5.28 (1.73-6.21) 7.32 (2.58-8.43)

SEER/klasa energetyczna 7.1/A++ 7.5/A++ 6.7/A++ 6.9/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 2.77 (0.88-3.66) 3.74 (0.85-4.77) 5.58 (1.05-6.97) 7.54 (1.52-9.43)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.1/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP (klimat ciepły) 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/30° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Średnica rury cieczowej cale 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Ilość czynnika kg 0.70 0.80 1.25 1.60

CENA NETTO PLN 2 600 2 900 4 600 5 700

KOMPATYBILNOŚĆ

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Ścienne Monosplit Multisplit

HDH YHDH YDZC



Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

• typ ścienny o wydajności od 2,64 do 7,03 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C, w trybie grzania do -20°C
• funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
• jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi YDZC
• jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD (tryb pracy, tempera-

tura…)
• wysoka sprawność energetyczna (SCOP powyżej 4, SEER powyżej 6)

• opcja sterowania urządzeniem 
przez sieć WiFi

• cicha praca urządzenia
• wszechstronne zastosowanie
• sygnalizacja wycieku czynnika-

chłodniczego
• dłuższa żywotność jednostki dzięki 

pozłacanym lamelom oraz antyko-
rozyjnej powłoce płyty głównej

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

RC08C RCW8
(opcja)

HKD

Dłuższa żywotność jednostki dzięki pozłacanym lamelom
oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej.

Akcesoria Kod prod. Zdjęcie Opis

RCW8 7ACEL1706 Funkcje: tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF,
ustawienie temperatury oraz funkcji Swing.

Urządzenie testowe 
dla jednostek 
ściennych

7ACEL1710
Możliwość przeglądania parametrów pracy,
rejestrowanie błędów, regulacja parametrów
pracy.

Moduł Air.Net 7ACEL1744

Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu
smartfona, tableta lub komputera
zźwykorzystaniem bezprzewodowego
routera i sieci WiFi.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna HKD009 HKD012 HKD018 HKD024

Jednostka zewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YHKD009 YHKD012 YHKD018 YHKD024

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 2.64 (0.91-3.40) 3.52 (1.11-4.16) 5.28 (1.82-6.13) 7.03 (2.08-7.95)

SEER/klasa energetyczna 6.6/A++ 6.3/A++ 7.1/A++ 6.5/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 2.93 (0.82-3.37) 3.81 (1.08-4.22) 5.57 (1.38-6.74) 7.33 (1.61-8.79)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.1/A+ 4.1/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP (klimat ciepły) 4.9/A++ 4.6/A++ 5.2/A+++ 5.0/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -20°/30° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Średnica rury cieczowej cale 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Ilość czynnika kg 0.50 0.50 1.00 1.60

CENA NETTO PLN 2 200 2 400 3 800 4 900

KOMPATYBILNOŚĆ

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Ścienne Monosplit Multisplit

HKD 9 - 24 YKD YDZC



TYPY JEDNOSTEK

Ścienne HDH
9/12/18/24

Kaseta
CDM 9X/12/18

Ścienne HKD
9/12/18/24

Konsola XDM
12X/18

Kana łowe
DDM 12/18

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

• linia urządzeń o wydajności od 5,28 do 12,31 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15 °C
• współpraca z różnymi jednostkami wewnętrznymi: ściennymi, 

kanałowymi, kasetonowymi oraz konsolami ściennymi
• jednostki wewnętrzne takie same jak dla systemu mono i multi

• możliwość prowadzenia długich 
instalacji

• wyposażony w 2 wyświetlacze 
umożliwiające odczytanie  
parametrów pracy

• dłuższa żywotność jednostki 
dzięki pozłacanym lamelom oraz 
antykorozyjnej powłoce płyty 
głównej

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

YDZC

Dłuższa żywotność jednostki dzięki pozłacanym lamelom
oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YDZC218 YDZC327 YDZC436 YDZC542

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 5.27 (1.13-5.56) 7.91 (2.16-8.49) 10.55 (3.64-12.31) 12.31 (2.98-12.60)

SEER/klasa energetyczna 6.1/A++ 6.2/A++ 6.3/A++ 6.2/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 5.57 (1.79-5.86) 8.21 (2.04-9.37) 10.84 (2.85-12.02) 12.30 (2.75-12.60)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.0/A+ 3.8/A 4.0/A+ 3.6/A

SCOP (klimat ciepły) 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 4.6/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/24° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 2 x 3/8” 3 x 3/8” 3 x 3/8’’ + 1 x 1/2” 4 x 3/8’’ + 1 x 1/2”

Średnica rury cieczowej cale 2 x 1/4” 3 x 1/4” 4 x 1/4” 5 x 1/4”

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Ilość czynnika kg 1.25 1.72 2.10 2.40

CENA NETTO PLN 4 300 5 900 7 700 10 200



RCW11 RC08
(opcja)

RCW20
(opcja)

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

• linia urządzeń kanałowych o wydajności od 3,52 do 15,24 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
• funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
• jednostka uniwersalna zarówno dla mono i multi YDZC
• wyjście na dodatkowy wentylator

• możliwość podłączenia w układzie 
TWIN

• interfejs dedykowany dla 
instalatorów i serwisantów

• spręż dyspozycyjny do 160 Pa

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

DDM

Akcesoria Kod prod. Zdjęcie Opis

RC08C 7ACEL1740 Funkcje: timer, tryb eco, funkcja „Follow me”  
oraz Swing, tryb Techniczny, tryb grzania.

RCW20 + adapter
7ACEL1775

+
7ACEL1776

Funkcje: zone control, tryb pracy, prędkość, timer
ON/OFF, timer tygodniowy, ustawienie 
temperatury oraz funkcji „I Feel”. Jeden adapter 
na jednostkę.

RCW21 7ACEL1777

Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi
ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk
beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego 
trybu pracy

BMS 7ACEL1708 Możliwość podłączenia 1024 urządzeń  
(16 bramek).

Urządzenie testowe 
dla jednostek 
ściennych

7ACEL1710
Możliwość przeglądania parametrów pracy,
rejestrowanie błędów, regulacja parametrów 
pracy.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna DDM012 DDM018 DDM024 DDM036 DDM048 DDM060

Jednostka zewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YDFA012 YDFA018 YDFA024 YDFA036

Jednostka zewnętrzna
3-400 V- 50 Hz YDFA048 YDFA060

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 3.52 (1.50-4.75) 5.28 (1.49-5.69) 7.03 (3.28-8.16) 10.55 (4.04-12.02) 14.07 (4.26-15.19) 15.24 (5.86-17.29)

SEER/klasa energetyczna 6.5/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 4.10 (0.97-5.63) 5.86 (2.20-6.15) 7.62 (2.72-8.72) 11.14 (2.81-13.19) 16.12 (3.70-18.02) 18.17 (4.69-20.52)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP (klimat ciepły) 4.9/A++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.2/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temp. zew. °C -20°/30° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Średnica rury cieczowej cale 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8" 3/8”

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Ilość czynnika kg 0.87 1.15 1.50 2.40 2.80 2.95

CENA NETTO PLN 5 400 6 300 7 900 11 700 14 500 16 100



Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

RCW11
(opcja)

RC08 RCW20
(opcja)

• linia urządzeń kasetonowych o wydajności od 3,52 do 14,0 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
• funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
• możliwość podłączenia wielkości 9X, 12 oraz 18 do układu multi YDZC
• centralny sterownik z programatorem tygodniowym obsługujący do 64 

urządzeń (opcja)

• możliwość podłączenia w układzie 
TWIN

• nawiew powietrza w zakresie 360°
• wbudowana pompa kondensatu

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

CDM

Akcesoria Kod prod. Zdjęcie Opis

RCW11 7ACEL1774
Funkcje: tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF, 
timer tygodniowy, ustawienie temperatury oraz 
funkcji „I Feel”.

RCW20 + adapter
7ACEL1775

+
7ACEL1776

Funkcje: zone control, tryb pracy, prędkość, timer
ON/OFF, timer tygodniowy, ustawienie 
temperatury oraz funkcji „I Feel”. Jeden adapter 
na jednostkę.

RCW21 7ACEL1777

Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi
ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk
beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego 
trybu pracy

BMS 7ACEL1708 Możliwość podłączenia 1024 urządzeń  
(16 bramek).

Urządzenie testowe 
dla jednostek 
ściennych

7ACEL1710
Możliwość przeglądania parametrów pracy,
rejestrowanie błędów, regulacja parametrów 
pracy.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna CDM012 CDM018 CDM024 CDM036 CDM048

Jednostka zewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YDFA012 YDFA018 YDFA024 YDFA036

Jednostka zewnętrzna
3-400 V- 50 Hz YDFA048

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 3.52 (1.52-5.38) 5.28 (2.90-5.45) 7.03 (2.23-8.21) 10.55 (2.64-12.02) 14.00 (4.76-14.58)

SEER/klasa energetyczna 6.4/A++ 6.7/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 4.40 (1.03-5.57) 5.42 (2.37-6.10) 7.62 (2.43-8.65) 11.14 (2.93-13.19) 16.10 (3.93-16.77)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP (klimat ciepły) 5.9/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/24° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”

Średnica rury cieczowej cale 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8"

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Ilość czynnika kg 0.87 1.15 1.50 2.40 2.80

CENA NETTO PLN 5 300 5 800 7 700 11 700 14 300

NAWIEW POWIETRZA W ZAKRESIE 360°



Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Airwell / www.airwell.pl

RC08
(opcja)

RCW8
(opcja)

• model o wydajności 4,82 kW
• tryb chłodzenia i grzania
• zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
• funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
• jednostka uniwersalna zarówno dla mono i multi YDZC
• nawiew powietrza górą i dołem

• interfejs dedykowany dla 
instalatorów i serwisantów

 → ZALETY PRODUKTU

 → FUNKCJE

XDM

Akcesoria Kod prod. Zdjęcie Opis

RCW8 7ACEL1706 Funkcje: tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF,
ustawienie temperatury oraz funkcji Swing.

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna XDM018

Jednostka zewnętrzna
1-230 V – 50 Hz YDFA018

Jednostka zewnętrzna
3-400 V- 50 Hz

CH
ŁO

D
ZE

N
IE Wydajność kW 4.82 (2.64-4.98)

SEER/klasa energetyczna 6.5/A++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/50° Dry bulb

G
RZ

A
N

IE

Wydajność kW 4.95 (2.20-5.50)

SCOP (klimat umiarkowany) 4.0/A+

SCOP (klimat ciepły) 5.1/A+++

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/24° Dry bulb

O
RU

RO
W

A
N

IE

Średnica rury gazowej cale 1/2”

Średnica rury cieczowej cale 1/4”

Czynnik chłodniczy/GWP R32/675

Ilość czynnika kg 1.15

CENA NETTO PLN 6 400

DO WYBORU DWA KIERUNKI NAWIEWU POWIETRZA



Toschiba 2021



Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl

DAISEIKAI 9
Wydajność i klasa energetyczna Max. długość

instalacji /
przewyższenie

[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

2,5 kW / A+++ (10,6) 3,2 kW / A+++ (5,2) 25 / 10 RAS-10PKVPG-E 2 900 RAS-10PAVPG-E 5 900 8 800

3,5 kW / A+++ (9,50) 4,0 kW / A+++ (5,1) 25 / 10 RAS-13PKVPG-E 3 000 RAS-13PAVPG-E 6 300 9 300

4,5 kW / A+++ (8,50) 4,5 kW / A++ (4,6) 25 / 10 RAS-16PKVPG-E 3 200 RAS-16PAVPG-E 7 700 10 900

( ) : wartości współczynników efektywności energetycznych SEER i SCOP Cena zawiera moduł Wi-Fi

> Jednostki ścienne Inwerterowe

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Wyjątkowy jonizator

RAS-10PKVPG-E
RAS-13PKVPG-E
RAS-16PKVPG-E

RAS-10PAVPG-E
RAS-13PAVPG-E
RAS-16PAVPG-E

W zestawie:
programator tygodniowy
RB-RXS30-E

Opcja :
moduł WiFi
RB-N101S-G

Daiseikai 9
Topowa linia jednostek ściennych Daiseikai o niezwykle 
dopracowanej stylistyce, umożliwia wyjątkową oszczęd-
ność energii i zapewnia niezrównaną jakość powietrza 
dzięki ekskluzywnemu systemowi filtracji. 

Klasa energetyczna A+++/A+++: rekordowo niskie zu-
życie energii – SCOP sięgający 5,2 i SEER sięgający 10,6 
(wielkość 10). 

Podwójna sprężarka rotacyjna DC: niezwykle niskie zu-
życie energii przy obciążeniu częściowym. 

Sterownik z programatorem tygodniowym: możliwość 
ustawienia 4 konfiguracji dziennie i 7 programów tygo-
dniowo. 

Możliwość zdefiniowania indywidualnych ustawień dla 
pełnego komfortu użytkownika. 

Nawiew 3D: ustawianie przepływu powietrza w kierun-
ku poziomym i pionowym oraz na prawo i na lewo z po-
ziomu sterownika. 

Sterowanie poziome odbywa się dwoma niezależnymi 
napędami, co pozwala na nawiew powietrza w dwie 
strefy. 

Funkcja „cichej pracy”: poziom ciśnienia akustycznego 
dla wielkości 10 i 13 kBtu nie przekracza 20 dB(A). 

Jakość powietrza: dwa poziomy filtrowania, bierny i ak-
tywny, które za pomocą impulsów elektrycznych wy-
chwytują zanieczyszczenia na powierzchni wymiennika, 
po czym usuwają je wraz ze skroplinami. 

Możliwość zdalnego sterowania systemem za pośred-
nictwem Wi-Fi poprzez aplikację „Toshiba Home AC 
Control”.

Wytwarzając ponad milion jonów ujemnych na cm3, jonizator powietrza 
w jednostce Daiseikai 9 zapewnia użytkownikom zdrowy, energetyzujący 
powiew czystego powietrza.

5,2 4,5 kW +46 oC MAX

SCOP MAX 2,5 kW 
MOC

-15 oC MIN
TEMP. PRACY



SHORAI PREMIUM
Wydajność i klasa energetyczna Max. długość

instalacji /
przewyższenie

[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

2,5 kW / A++ 3,2 kW / A++ 20 / 12 RAS-B10J2KVRG-E 2 200 RAS-10J2AVRG-E 2 900 5 100

3,5 kW / A++ 4,2 kW / A++ 20 / 12 RAS-B13J2KVRG-E 2 300 RAS-13J2AVRG-E 3 700 6 000

4,6 kW / A++ 5,5 kW / A+ 20 / 12 RAS-B16J2KVRG-E 2 500 RAS-16J2AVRG-E 4 500 7 000

5,0 kW / A++ 6,0 kW / A+ 20 / 12 RAS-18J2KVRG-E 2 700 RAS-18J2AVRG-E 5 600 8 300

6,1 kW / A++ 7,0 kW / A+ 20 / 12 RAS-B22J2KVRG-E 3 000 RAS-22J2AVRG-E 6 200 9 200

7,0 kW / A++ 8,0 kW / A+ 25 / 15 RAS-B24J2KVRG-E 3 400 RAS-24J2AVRG-E 6 900 10 300

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl

> Jednostki ścienne Inwerterowe

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Zdrowe powietrze przez długi czas

RAS-B10J2KVRG-E
RAS-B13J2KVRG-E
RAS-B16J2KVRG-E

RAS-10J2AVRG-E
RAS-13J2AVRG-E
RAS-16J2AVRG-E

RAS-18J2KVRG-E
RAS-B22J2KVRG-E
RAS-B24J2KVRG-E

RAS-18J2AVRG-E
RAS-22J2AVRG-E
RAS-24J2AVRG-E

W zestawie: :
programator tygodniowy
RB-RXS30-E

Opcja :
moduł Wifi
wielkości 10 do 16 : RB-N102S-G
wielkości 18 do 24 : RB-N101S-G

Shorai Premium
Jednostka ścienna Shorai Premium to jeden z najnow-
szych systemów Toshiba z czynnikiem chłodniczym 
R32, który stanowi doskonałe połączenie designu  
i technologii ze zwiększonym usuwaniem zanieczysz-
czeń z powietrza. 

Wysoka wydajność energetyczna: A ++ w trybie chło-
dzenia we wszystkich modelach, A + lub A ++ w trybie 
grzania. 

Funkcja plazmowego jonizatora poprawia jakość powie-
trza w pomieszczeniu usuwając nieprzyjemne zapachy, 
wychwytując i neutralizując bakterie, alergeny i wirusy. 

Nowoczesny, minimalistyczny design, dzięki któremu 
system dyskretnie wtapia się w wystrój wnętrz. 

Czerwone lub niebieskie kontrolki LED informujące  
o działaniu w trybie grzania lub chłodzenia. 

Funkcja Smart Airflow z możliwością ustawienia 6 kie-
runków nawiewu powietrza, użyteczna szczególnie 
w dużych pomieszczeniach (dostępna w wielkościach 
18, 22 i 24). 

Możliwość demontażu tacy skroplin dla łatwiejszej kon-
serwacji i utrzymania. 

Zasilanie elektryczne do wyboru: poprzez jednostkę ze-
wnętrzną lub wewnętrzną. 

Możliwość zdalnego sterowania systemem za pośred-
nictwem Wi-Fi poprzez aplikację „Toshiba Home AC 
Control”.

Cienka powłoka ochronna uniemożliwia zanieczyszczeniom przywieranie 
do wymiennika i gromadzeniu się na nim, gwarantując zdrowe powietrze 
przez dłuższy okres czasu. Dodatkowo wyposażenie jednostek Shorai 
Premium w jonizator powietrza gwarantuje zdrowe i czyste powietrze.

4,6 8 kW +46 oC MAX

SCOP MAX 2,5 kW 
MOC

-15 oC MIN
TEMP. PRACY



> Jednostki ścienne Inwerterowe

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Funkcja cichej pracy

RAS-B05J2KVG-E
RAS-B07J2KVG-E
RAS-B10J2KVG-E
RAS-B13J2KVG-E

RAS-05J2AVG-E
RAS-07J2AVG-E
RAS-10J2AVG-E
RAS-13J2AVG-E

RAS-B16J2KVG-E
RAS-18J2KVG-E
RAS-24J2KVG-E

RAS-16J2AVG-E
RAS-18J2AVG-E
RAS-24J2AVG-E

W zestawie:
spersonalizowany,
kompaktowy
pilot

Opcja :
programator
tygodniowy
RB-RXS30-E

Opcja :
moduł Wifi
wielkości 10 do 18 : RB-N102S-G
wielkości 24 : RB-N101S-G

Seiya
Jednostka ścienna Seiya jest najnowszym urządzeniem 
w gamie systemów mieszkaniowych Toshiba pracują-
cych na czynniku chłodniczym R32. Stanowi znakomi-
tą kombinację komfortu, efektywności i oszczędności 
energii. 

Elegancki design: proste linie, kompaktowy rozmiar, 
adaptacyjny wyświetlacz LED. 

Ciśnienie akustyczne na poziomie zaledwie 19 db(A) 
gwarantuje dyskretną pracę (wielkość 5). 

Wysoka wydajność energetyczna: A ++ w trybie chło-
dzenia, A + w trybie grzania dla wszystkich modeli. 

Technologia hybrydowego inwertera DC w połączeniu 
z rotacyjną sprężarką Toshiba. 

Zdrowe powietrze w pomieszczeniu: specjalna powłoka 
wymiennika i funkcja samooczyszczenia - trwała wydaj-
ność i optymalna jakość powietrza. 

Bezprzewodowy, kompaktowy sterownik z wieloma 
spersonalizowanymi przyciskami pozwala na szybki do-
stęp do funkcji urządzenia, jak przykładowo: pełna moc, 
cicha praca agregatu, wymuszone odszranianie czy tryb 
ECO. 

Możliwość zdalnego sterowania systemem za pośred-
nictwem Wi-Fi poprzez aplikację „Toshiba Home AC 
Control”. 

Kompatybilność jednostek wewnętrznych z układami 
Multi-split (za wyjątkiem wielkości 18 i 24).

W celu ograniczenia hałasu, można włączyć funkcję cichej pracy jednostki 
zewnętrznej, obniżając poziom jej głośności o maksymalnie 4 dB(A), aby 
zapewnić sobie w nocy spokojny sen.

4,0 7,0 kW +46 oC MAX

SCOP MAX 1,5 kW 
MOC

-15 oC MIN
TEMP. PRACY

SEIYA
Wydajność i klasa energetyczna Max. długość

instalacji /
przewyższenie

[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

1,5 kW / A++ 2,0 kW / A+ 15 / 12 RAS-B05J2KVG-E 1 000 RAS-05J2AVG-E 2 000 3 000

2,0 kW / A++ 2,5 kW / A+ 15 / 12 RAS-B07J2KVG-E 1 050 RAS-07J2AVG-E 2 100 3 150

2,5 kW / A++ 3,2 kW / A+ 15 / 12 RAS-B10J2KVG-E 1 100 RAS-10J2AVG-E 2 400 3 500

3,3 kW / A++ 3,6 kW / A+ 15 / 12 RAS-B13J2KVG-E 1 200 RAS-13J2AVG-E 2 500 3 700

4,2 kW / A++ 5,0 kW / A+ 20 / 12 RAS-B16J2KVG-E 1 300 RAS-16J2AVG-E 3 450 4 750

5,0 kW / A++ 5,4 kW / A+ 20 / 12 RAS-18J2KVG-E 1 500 RAS-18J2AVG-E 4 100 5 600

6,5 kW / A++ 7,0 kW / A+ 20 / 12 RAS-24J2KVG-E 1 700 RAS-24J2AVG-E 5 000 6 700

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl



RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E

RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E

with with

4,2

SCOP MAX

6 kW

2,5 kW
MOC

+46  °C MAX

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

NOWOŚĆ

Konsola Bi-Flow J2FVG

System dystrybucji powietrza Bi-Flow

> Konsola Bi-Flow

Konsole Bi-Flow J2FVG zapewniają idealny komfort, 
jednocześnie minimalizując zużycie energii. Doskonale 
sprawdzają się zarówno w mieszkaniach, jak 
i obiektach komercyjnych, nowych i remontowanych.

Są kompaktowe i eleganckie: niewielkie rozmiary, 
prosty design.

Tryb “Ogrzewania przypodłogowego”: rozprowadzanie
powietrza przy podłodze w celu zapewniania 
większego komfortu w trybie grzania (dedykowany 
przycisk).

Wyjątkowy system filtracji IAQ Toshiba.

Główne funkcje dostępne na ekranie znajdującym się 
na konsoli: Wł. /Wył., temperatura, 
grzanie/chłodzenie, tryb nawiewu.

Dodatkowe funkcje: tryb cichy, zmiana jasności, 
zabezpieczenie rodzicielskie, automatyczny restart.

Możliwość zdalnego sterowania systemem za 
pośrednictwem Wi-Fi poprzez aplikację „Toshiba 
Home AC Control”.

Jednostka wewnętrzna kompatybilna z urządzeniami
typu monosplit i multi-split.

Możliwość wyposażenia konsoli w czujnik wyceiku 
czynnika, model RB-I301-E

Funkcje ta pozwala na wybranie idealnego kierunku wylotu 
powietrza: w górnej lub dolnej części jednostki lub obu jednocześnie.

W zestawie:
pilot z programatorem 24/7
WH-TA12LE

Opcja :
moduł Wifi RB-N102S-G

KONSOLA BI-FLOW
Wydajność i klasa energetyczna Max. długość

instalacji /
przewyższenie

[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

2,5 kW / A++ 3,2 kW / A++ 20 / 10 RAS-B10J2FVG-E 3 350 RAS-10J2AVSG-E 2 750 6 100

3,5 kW / A++ 4,2 kW / A++ 20 / 10 RAS-B13J2FVG-E 3 600 RAS-13J2AVSG-E 3 550 7 150

5,0 kW / A++ 6,0 kW / A+ 20 / 10 RAS-B18J2FVG-E 4 600 RAS-18J2AVSG-E 5 300 9 900

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl



Jednostka ścienna Daiseikai
Jednostka ścienna Shorai Premium
Jednostka ścienna Shorai Edge
Jednostka ścienna Seiya

Konsola Bi-Flow
Kaseta 4-drogowa
Jednostka kanałowa

RAS-2M10U2AVG-E
RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E

RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

with with

4,6

SCOP MAX

12 kW

3,3 kW
MOC

+46  °C MAX

-20 °C MIN
TEMP. PRACY

Układy Multi-split 
od 2 do 5 portów

Aplikacja Wifi

> Multi Inverter

Możliwość klimatyzowania od 2 do 5 pomieszczeń 
dzięki wydajnym, godnym zaufania i energooszczędnym 
produktom.

4 rodzaje jednostek zewnętrznych: podwójne, potrój-
ne, czterokrotne i pięciokrotne.

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych:
ścianne, kasety, kanałowe i / lub konsole.

Podwójna sprężarka rotacyjna DC we wszystkich 
produktach gamy (oprócz 2M10).

Działanie w temperaturze do -20 °C
w trybie grzania i + 46 °C w trybie chłodzenia.

Niezwykle cicha praca.

Możliwość zablokowanie w trybie „tylko ogrzewanie”
lub „tylko chłodzenie”.

Do 80 metrów orurowania.

Aplikacja Wifi “Toshiba Home AC Control” jest dostępna
jako opcja i może zarządzać maksymalnie 10 jednostkami
wewnętrznymi na użytkownika.

W zestawie :
Sterowniki na
podczerwień

Programator
tygodniowy dostępny
jako opcja: dla modelu
Seiya

Sterownik przewodowy
jako opcja do:
j. kasetonowej
(U2MUVG)
i jednostki kanałowej

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl

AGREGATY MULTI-SPLIT
Wydajność i klasa energetyczna

Konfiguracja
Max. długość łączna / 

jednostki /
przewyższenie [m]

Jednostka zewnętrzna

Moc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN

3,3 kW / A++ 4,0 kW / A++ 2 x 1 20 / 15 / 10 RAS-2M10U2AVG-E 5 050

4,0 kW / A++ 4,4 kW / A++ 2 x 1 30 / 20 / 10 RAS-2M14U2AVG-E 5 250

5,2 kW / A++ 5,6 kW / A++ 2 x 1 30 / 20 / 10 RAS-2M18U2AVG-E 6 150

5,2 kW / A++ 6,8 kW / A++ 3 x 1 50 / 25 / 10 RAS-3M18U2AVG-E 7 450

7,5 kW / A++ 9,0 kW / A+ 3 x 1 70 / 25 / 15 RAS-3M26U2AVG-E 8 950

8,0 kW / A++ 9,0 kW / A+ 4 x 1 70 / 25 / 15 RAS-4M27U2AVG-E 11 050

10,0 kW / A++ 12,0 kW / A+ 5 x 1 80 / 25 / 15 RAS-5M34U2AVG-E 12 400

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



> Digital & Super Digital Inverter

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Superpłaski profil

RAV-RM_1SDT-E

RAV-GM_1ATP-E
RAV-GP_1ATP-E

Sterownik
na podczerwień
(jako opcja)
TCB-AX32E2

W zestawie:
Sterownik przewodowy
RBC-AMS55E-EN

Kanał superpłaski
Kompaktowa jednostka zapewniająca rozprowadza-
nie powietrza w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
Może być zainstalowana w suficie podwieszanym bez 
sieci przewodów; wymaga tylko kratki wlotu i wylotu 
powietrza. 

Możliwość wyboru miejsca ssania powietrza: od spodu 
lub z tyłu urządzenia. 

Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 
do 850 mm). 

Wbudowane filtry wstępne. Króciec wlotu świeżego 
powietrza. 

Możliwość regulacji ciśnienia statycznego od 10 do 50 Pa. 

Urządzenie kompatybilne z większością nawiewników 
dostępnych na rynku. 

Możliwość zablokowania w trybie grzania lub chłodze-
nia.

Profil urządzenia o wysokości zaledwie 210 mm oraz możliwość adapta-
cji dolotu powietrza od spodu bądź z tyłu są szczególnie przydatne przy 
instalacjach w niewielkich przestrzeniach podsufitowych, np. w hotelach 
lub biurach.

4,6 5,6 kW +52 oC MAX

SCOP MAX 2,5 kW 
MOC

-27 oC MIN
TEMP. PRACY

JEDNOSTKA KANAŁOWA PŁASKA - DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

2,5 kW / A++ 3,4 kW / A++ 20 / 10 RAV-RM301SDT-E 3 700 RAV-GM301ATP-E 3 800 8 050

3,5 kW / A+ 4,0 kW / A+ 20 / 10 RAV-RM401SDT-E 3 800 RAV-GM401ATP-E 4 300 8 650

5,0 kW / A 5,3 kW / A+ 30 / 30 RAV-RM561SDT-E 4 000 RAV-GM561ATP-E 5 100 9 650

JEDNOSTKA KANAŁOWA PŁASKA - SUPER DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

5,0 kW / A+ 5,6 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM561SDT-E 4 000 RAV-GP561ATP-E 7 200 11 750

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl



> Digital & Super Digital Inverter

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Idealne dopasowanie

RAV-RM_1MUT-E

RAV-GM_1ATP-E
RAV-GP_1ATP-E

Sterownik
na podczerwień
(jako opcja)
RBC-AX32UMW-E

W zestawie:
Sterownik przewodowy
RBC-AMS55E-EN

Kaseta 4-drogowa
575x575 (620x620)
ultrakompaktowa
Kasety 4-drogowe 575x575 (620x620) mogą być dys-
kretnie zainstalowane w miejsce panelu sufitowego i są 
szczególnie przystosowane do małych lokali komercyj-
nych. 

Elegancki, nowoczesny wygląd odpowiedni do wszel-
kich zastosowań. 

Łatwa instalacja w lokalach z niewielką przestrzenią su-
fitową dzięki kompaktowej konstrukcji: kaseta ma zaled-
wie 256 mm wysokości. 

Indywidualne ustawianie 4 żaluzji* dla wygody użyt-
kowników. 

Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia (850 
mm od poziomu panelu). 

Opcjonalnie zestaw sterownika na podczerwień z od-
biornikiem montowanym bezpośrednio w panelu kase-
ty. 

Opcjonalnie czujnik obecności* zmieniający tryb pracy 
jednostki w przypadku nieobecności użytkowników.

Skrzynka elektryczna na zewnątrz kasety, z tej samej strony co przyłą-
cza chłodnicze, dla łatwiejszego dostępu i konserwacji. 

Możliwość zablokowania w trybie grzania lub chłodzenia. 

Opcjonalne zestawy sterownika na podczerwień i czujnika obecności 
nie mogą być zainstalowane jednocześnie. 

* Tylko ze sterownikiem przewodowym RBC-AMS55E-EN

Kaseta 4-drogowa doskonale pasuje do paneli sufitowych 600x600. Brak 
wystających elementów umożliwia instalację na panelach innego wyposa-
żenia w bezpośrednim sąsiedztwie kasety.

4,70 5,6 kW +52 oC MAX

SCOP MAX 2,5 kW 
MOC

-27 oC MIN
TEMP. PRACY

JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

2,5 kW / A+ 3,4 kW / A++ 20 / 10 RAV-RM301MUT-E 4 950 RAV-GM301ATP-E 3 800 9 300

3,5 kW / A+ 4,0 kW / A+ 20 / 10 RAV-RM401MUT-E 5 050 RAV-GM401ATP-E 4 300 9 900

5,0 kW / A+ 5,3 kW / A+ 30 / 30 RAV-RM561MUT-E 5 250 RAV-GM561ATP-E 5 100 10 900

JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - SUPER DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

5,0 kW / A+ 5,6 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM561MUT-E 5 250 RAV-GP561ATP-E 7 200 13 000

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl



> Digital Inverter

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Sterowniki

Dystrybucja powietrza 8D

R32/R410A :
RAV-RM_1UTP-E

RAV-GM_1AT(8)P-E

Sterownik
na podczerwień
(jako opcja)
RBC-AX32UW-E

W zestawie:
Sterownik przewodowy
RBC-AMS55E-EN

Kaseta 4-drogowa
840x840 (950x950)

Kasety 4-drogowe zapewniają wyjątkową wydajność  
i optymalną dystrybucję powietrza. Dyskretnie wkom-
ponują się w wystrój każdego lokalu i stanowią idealne 
rozwiązanie dla małych obiektów handlowych. 

Dystrybucja powietrza do 4,6 m wysokości sufitu. 

Łatwa instalacja w lokalach o ograniczonej przestrzeni 
podsufitowej: tylko 256 mm wysokości (modele 56 i 80). 

Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia (850 
mm od panelu). 

Uproszczona konserwacja: funkcja samooczyszczania  
i taca skroplin z jonami srebra, które zapobiegają po-
wstawaniu pleśni. 

Filtr z możliwością czyszczenia w zestawie. 

Możliwość zablokowania w trybie grzania lub chłodze-
nia.

Gama jednostek wewnętrznych 840x840 (950x950) mm umożliwia 
rozprowadzanie powietrza w 8 kierunkach. Bardzo precyzyjne kierowanie 
strumieniem powietrza pozwala uzyskać maksymalny komfort.

4,60 16 kW +46 oC MAX

SCOP MAX 5 kW 
MOC

-15 oC MIN
TEMP. PRACY

JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

5,0 kW / A++ 5,3 kW / A++ 30 / 30 RAV-RM561UTP-E 4 650 RAV-GM561ATP-E 5 100 10 300

6,7 kW / A+ 7,7 kW / A+ 30 / 30 RAV-RM801UTP-E 4 750 RAV-GM801ATP-E 6 200 11 500

8,0 kW / A++ 9,0 kW / A++ 50 / 30 RAV-GM901UTP-E 5 250 RAV-GM901ATP-E 6 800 12 600

9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM1101UTP-E 5 650 RAV-GM1101ATP-E 8 700 14 900

9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM1101UTP-E 5 650 RAV-GM1101AT8P-E 
(3-faz) 9 400 15 600

12,0 kW / A+ 13,0 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM1401UTP-E 6 450 RAV-GM1401ATP-E 9 000 16 000

12,0 kW / A+ 13,0 kW / A+ 50 / 30 RAV-RM1401UTP-E 6 450 RAV-GM1401AT8P-E 
(3-faz) 9 900 16 900

14,0 kW / - 16,0 kW / - 50 / 30 RAV-RM1601UTP-E 6 850 RAV-GM1601ATP-E 13 000 20 400

14,0 kW / - 16,0 kW / - 50 / 30 RAV-RM1601UTP-E 6 850 RAV-GM1601AT8P-E 
(3-faz) 14 400 21 800

JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER

Wydajność i klasa energetyczna Max. długość
instalacji /

przewyższenie
[m]

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Cena netto
zestawu

PLNMoc chłodnicza /
Klasa ef. energet.

Moc grzewcza /
Klasa ef. energet. Symbol Cena netto

PLN Symbol Cena netto
PLN

5,0 kW / A++ 5,6 kW / A++ 50 / 30 RAV-RM561UTP-E 4 650 RAV-GP561ATP-E 7 200 12 400

7,1 kW / A+++ 8,0 kW / A+++ 50 / 30 RAV-RM801UTP-E 4 750 RAV-GP801AT-E 9 000 14 300

10,0 kW / A+++ 11,2 kW / A++ 75 / 30 RAV-RM1101UTP-E 5 650 RAV-GP1101AT-E 12 200 18 400

10,0 kW / A++ 11,2 kW / A+ 75 / 30 RAV-RM1101UTP-E 5 650 RAV-GP1101AT8-E 
(3-faz) 14 000 20 200

12,5 kW / - 14,0 kW / - 75 / 30 RAV-RM1401UTP-E 6 450 RAV-GP1401AT-E 13 300 20 300

12,5 kW / - 14,0 kW / - 75 / 30 RAV-RM1401UTP-E 6 450 RAV-GP1401AT8-E 
(3-faz) 14 200 21 200

14,0 kW / - 16,0 kW / - 75 / 30 RAV-RM1601UTP-E 6 850 RAV-GP1601AT8-E 
(3-faz) 15 600 23 000

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Toshiba / www.toshiba-hvac.pl
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> Klimatyzatory ścienne

FLEXIS Plus

Self CleanTM

Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii  
i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię 
parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.

Jednostka FLEXIS Plus dostępna w 2 wersjach kolorystycznych: Black Matt (BC) i White Matt (CW). Jednostka
zewnętrzna

Sterowanie
Wi-Fi

Czujnik
Eco

2-drogowe
podłączenie rur

Przepływ
powietrza 3D

Filtr 3M
(opcja)

Bardzo cicha
praca

Sterownik
(standard)

Sterownik
(opcja)

Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.

Czujnik ECO

Czujnik ECO bada obecność użytkowników na dwóch obszarach, w zależności od ustawień nawiew może 
następować za użytkownikiem, bądź go unikać.

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus Black Matt
Model ( j. wew.) AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH
Model ( j. zew.) 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW] 2,6 (0,8~3,2) 3,5 (1,0~4,0) 5,2 (1,4~6,0) 7,0 (2,2~7,5)

Moc grzewcza nom(min-max) [kW] 3,2 (0,8~4,2) 4,2 (1,0~5,2) 6,0 (1,4~6,9) 8,0 (2,4~8,5)

SEER/EER 8,5/4,0 8,5/4,0 7,2/3,68 7,1/3,23

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Zasilanie (j. zew.) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Wymiary (j. wew) [mm] 856/197/300 856/197/300 999/225/323 1115/235/343

Wymiary (j. zew) [mm] 800/275/553 800/275/553  820/338/614 890/353/697

Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] 600 650 900 1100

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 38/32/25/16 39/33/26/17  45/41/37/28 47/43/37/35

Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 47 48 51 57

Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m] 20/10 20/10 25/15 50/30

Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] 7 7 7 7

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Sterownik bezprzewodowy (w zestawie z j. wew.) YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ

Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH

HAI01364
AS35S2SF1FA-BH

HAI01365
AS50S2SF1FA-BH

HAI01366
AS71S2SF1FA-BH

HAI01367

1 400 1 450 1 800 2 250

Cena j. zew. [PLN netto]
1U25S2SM1FA

HAI00531
1U35S2SM1FA

HAI00532
1U50S2SJ2FA

HAI00543
1U71S2SG1FA

HAI00528

2 550 2 700 3 650 5 050

Cena kompletu [PLN netto]
j. wew., j. zew., sterownik

3 950 4 150 5 450 7 300

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus White Matt
Model ( j. wew.) AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH
Model ( j. zew.) 1U25S2SF1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW] 2,6 (0,8~3,2) 3,5 (1,0~4,0) 5,2 (1,4~6,0) 7,0 (2,2~7,5)

Moc grzewcza nom(min-max) [kW] 3,2 (0,8~4,2) 4,2 (1,0~5,2) 6,0 (1,4~6,9) 8,0 (2,4~8,5)

SEER/EER 8,5/4,0 8,5/4,0 7,2/3,68 7,1/3,23

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Zasilanie (j. zew.) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Wymiary (j. wew) [mm] 856/197/300 856/197/300 999/225/323 1115/235/343

Wymiary (j. zew) [mm] 800/275/553 800/275/553 820/338/614 890/353/697

Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] 600 650 900 1100

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28  47/43/37/35

Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 47 48 51 57

Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m] 20/10 20/10 25/15 50/30

Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] 7 7 7 7

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Sterownik bezprzewodowy (w zestawie z j. wew.) YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ

Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH 

HAI01368
AS35S2SF1FA-WH

HAI01369
AS50S2SF1FA-WH

HAI01370
AS71S2SF1FA-WH

HAI01371

1 350 1 400 1 750 2 150

Cena j. zew. [PLN netto]
1U25S2SM1FA

HAI00531
1U50S2SJ2FA

HAI00532
1U50S2SJ2FA

HAI00543
1U71S2SG1FA

HAI00528

2 550 2 700 3 650 5 050

Cena kompletu [PLN netto]
j. wew., j. zew., sterownik

3 900 4 100 5 400 7 200

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl



Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus Silver Shine
Model ( j. wew.) AS25S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-S
Model ( j. zew.) 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW] 2,6 (0,8~3,2) 3,5 (1,0~4,0)

Moc grzewcza nom(min-max) [kW] 3,2 (0,8~4,2) 4,2 (1,0~5,2)

SEER/EER 8,5/4,0 8,5/4,0

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++/A++ A+++/A++

Zasilanie (j. zew.) 1/230/50 1/230/50

Wymiary (j. wew) [mm] 856/197/300 856/197/300

Wymiary (j. zew) [mm] 800/275/553 800/275/553

Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] 600 650

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 38/32/25/16 39/33/26/17

Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 47 48

Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8

Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m] 20/10 20/10

Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] 7 7

Czynnik chłodniczy R32 R32

Sterownik bezprzewodowy (w zestawie z j. wew.) YR-HQ YR-HQ

Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S 

HAI01372
AS35S2SF1FA-S

HAI01373

1 400 1 450

Cena j. zew. [PLN netto]
1U25S2SM1FA

HAI00531
1U35S2SM1FA

HAI00532

2 550 2 700

Cena kompletu [PLN netto]
j. wew., j. zew., sterownik

3 950 4 150

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl



> Klimatyzatory ścienne

TUNDRA Plus

Self CleanTM

Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii  
i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię 
parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.

Sterownik
(standard)

Jednostka
zewnętrzna

Sterowanie Wi-Fi
(opcja)

Self Clean 2-drogowe
podłączenie rur

Łatwa naprawa
silnika

Filtr 3M
(opcja)

Bardzo cicha
praca

Moduł Wi-Fi USB
(opcja)

Sterowniki
(opcja)

Inteligentne powietrze

Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu, natomiast w dół przy grzaniu 
co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia, 
przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na użytkownika.

Komfortowy sen

Temperatura i hałas w pomieszczeniu mogą być automatycznie dostosowane do komfortowych warunków 
za pomocą funkcji SLEEP co pozwala na spokojny sen.

Klimatyzatory ścienne TUNDRA Plus
Model ( j. wew.) AS25TADHRA-CLC AS35TADHRA-CLC AS50TDDHRA-CLC AS68TEDHRA-CLC
Model ( j. zew.) 1U25YEEFRA 1U35MEEFRA 1U50MEGFRA 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW] 2,6 (0,8~3,4) 3,6 (1,0~4,0) 5,0 (1,3~5,8) 7,0 (2,2~8,5)

Moc grzewcza nom(min-max) [kW] 2,9 (1,0~3,8) 3,7 (1,1~4,6) 5,2 (1,4~6,0) 8,1 (2,4~10,0)

SEER/EER 6,2/3,23 6,4/3,23 6,1/3,41 7,1/3,23

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Zasilanie (j. zew.) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Wymiary (j. wew) [mm] 820/195/280 820/195/280 1008/228/318 1125/240/335

Wymiary (j. zew) [mm] 780/245/540 800/280/550 800/280/550 890/353/697

Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] 500 500 900 1200

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 37/32/28/20 38/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30

Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 47 48 53 52

Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m] 20/10 20/10 25/15 25/15

Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] 5 5 7 7

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Sterownik YR-HE YR-HE YR-HE YR-HE

Cena kompletu [PLN netto]
j. wew., j. zew., sterownik

AS25TADHRA-CLC
/ 1U25YEEFRA

HAI01348

AS35TADHRA - CLC
/ 1U35MEEFRA

HAI01349

AS50TDDHRA-CLC
/ 1U50MEGFRA

HAI01350

AS68TEDHRA-CLC
/ 1U68REEFRA

HAI01351

2 300 2 500 3 750 5 000

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl



> Klimatyzatory ścienne

FLARE

Sterownik
(standard)

Jednostka
zewnętrzna

Sterowanie Wi-Fi
(opcja)

2-drogowe
podłączenie rur

Funkcja
osuszania

Filtr 3M
(opcja)

Bardzo cicha
praca

Sterowniki
(opcja)

Inteligentne powietrze

Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu, natomiast w dół przy grzaniu 
co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia, 
przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na użytkownika.

Łatwy montaż
Innowacyjność komponentów, systemów i sterowania zapewnia prostotę instalacji.

Klimatyzatory ścienne FLARE
Model ( j. wew.) AS25S2SF2FA-2 AS35S2SF2FA-2 AS50S2SF2FA-2 AS71S2SF2FA-2
Model ( j. zew.) 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW] 2,6 (0,8~3,2) 3,5 (1,0~4,0) 5,2 (1,4~7,0) 7,0 (2,2~7,5)

Moc grzewcza nom(min-max) [kW] 3,2 (0,8~4,2) 4,2 (1,0~5,2) 6,0 (1,4~6,9) 8,0 (2,4~8,5)

SEER/EER 8,5/4,0 8,5/4,0 7,2/3,68 7,1/3,3,23

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Zasilanie (j. zew.) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Wymiary (j. wew) [mm] 866/196/301 866/196/301 1009/223/327 1126/230/337

Wymiary (j. zew) [mm] 800/280/550 800/280/550 820/338/614 860/308/730

Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] 600 650 900 1200

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 19/25/32/38 20/26/33/39 28/33/37/41 30/37/43/47

Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 47 48 51 57

Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m] 15/10 15/10 25/15 25/15

Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m] 7 5 7 7

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Sterownik YR-HE YR-HE YR-HE YR-HE

Cena j. wew. [PLN netto]

AS25S2SF2FA-2
HAI01106

AS35S2SF2FA-2
HAI001107

AS50S2SF2FA-2
HAI01161

AS71S2SF2FA-2
HAI01162

900 950 1 250 1 550

Cena j. zew. [PLN netto]

1U25S2SM1FA
HAI00531

1U35S2SM1FA
HAI00532

1U50S2SJ2FA
HAI00543

1U71S2SG1FA
HAI00528

2 550 2 700 3 650 5 050

Cena kompletu [PLN netto]
j. wew., j. zew., sterownik 3 450 3 650 4 900 6 600

Sterowanie Wi-Fi (opcja)

Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.

Przepływ
powietrza 3D

Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl Materiały przygotowane na podstawie katalogu Haier / www.froser.pl
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Zastosowanie:

Główne cechy produktu:

Informacje o opakowaniach:

Substancja czynna:

Instrukcja stosowania:

Zalety:

SURFACE Viruclean to gotowy do użycia biobójczy preparat 
do dezynfekcji powierzchni zmywalnych nie mających 
kontaktu z żywnością, w skład którego wchodzą substancje 
czynne efektywnie zwalczające wirusy osłonkowe,  
w tym koronawirusy, a także bakterie, grzyby i pleśń. 
Ponadto SURFACE Viruclean pozostawia długotrwały  
i przyjemny zapach

SURFACE Viruclean można stosować na wielu 
powierzchniach z tworzyw sztucznych, ceramiki, stali 
nierdzewnej, aluminium oraz miedzi. Produkt znajdzie 
zastosowanie w m.in. warunkach domowych, szkołach 
i przedszkolach, placach zabaw, a także w miejscach 
publicznych takich jak biura, kina, teatry, galerie 
handlowe. Doskonale sprawdzi się również w pojazdach  
i środkach transportu publicznego.

• opakowanie jednostkowe – kanister 5L, butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L,  

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać recyklingowi 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

• Preparat posiada właściwości 
dezynfekujące (bakterio, grzybo  
i wirusobójcze),

• Pozostawia miły i przyjemny zapach,
• Dodatkowa ochrona nanosrebra,
• Posiada atest PZH,
• Wyprodukowano w Polsce

1. Nanieś dokładnie preparat za pomocą 
spryskiwacza niskociśnieniowego lub 
ściereczki.

2. Pozostaw na 5-15 minut.
3. Po 5-15 minutach przetrzyj szmatką.

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzylo-
amonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 10 g/l

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0962/TP/2020

• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ – substancje czynne 
zawarte w produkcie SURFACE Viruclean efektywnie 
zwalczają wirusy osłonkowe, w tym koronawirusy,  
a także bakterie, pleśń i grzyby

• GOTOWY DO UŻYCIA – środek może być od razu po 
otwarciu użyty do dezynfekcji i higienizacji powierzchni

• ELIMINACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW  
– dzięki użyciu specjalnie opracowanej formule 
preparat SURFACE Viruclean usuwa przykre zapachy,  
a czyszczone powierzchnie pachną przyjemnie 
i świeżo.

Cena za 5L / 1L
90,00 zł / 25,00 zł

netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu

również sprzedaż karnistrów 20L 
po indywidualnych ustaleniach

Zastosowanie:

Główne cechy produktu:

Informacje o opakowaniach:

Substancja czynna:

Instrukcja stosowania:

Zalety:

CARE Virusept Hand Gel to przebadany dermatologicznie 
nawilżający żel do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym

Care Virusept Hand Gel stosuje się wolne od zabrudzeń 
ręce. Warunkiem uzyskania skuteczności produktu jest 
dokładne pokrycie całej powierzchni rąk.

• opakowanie jednostkowe – kanister 5L, butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L,  

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać recyklingowi 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

• Preparat posiada właściwości 
dezynfekujące (bakterio, grzybo  
i wirusobójcze),

• Pozostawia miły i przyjemny zapach,
• Posiada atest Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych i Biobójczych,
• Wyprodukowano w Polsce

Niewielką ilość żelu (około 3 ml) 
rozprowadź po całej powierzchni rąk. 
Poczekaj do wyschnięcia.

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzylo-
amonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 10 g/l

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1738/TP/2020

• BEZ ALKOHOLU – nie podrażnia skóry
• NAWILŻAJĄCY – zawiera dodatkowe substancje 

nawilżające skórę
• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ – zawiera substancje  

o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych  
i wirusobójczych

• PRZYJEMNY ZAPACH – dzięki specjalnie opracowanej 
formule preparat CARE Virusept Hand Gel usuwa 
przykre zapachy a czyszczone ręce pachną przyjemnie 
i świeżo

• BEZ SPŁUKIWANIA – po użyciu preparatu nie ma 
wymogu spłukiwania dłoni wodą

• PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE – CARE 
Virusept Hand Gel został przebadany zarówno na 
skórę normalną jak i wrażliwą z pozytywnym skutkiem.

Cena za 5L / 1L
100,00 zł / 30,00 zł

netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu

również sprzedaż karnistrów 20L 
po indywidualnych ustaleniach
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Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji HVAC

Tabela doboru produktów

Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji HVAC

Tabela doboru produktów
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HVAC External Strong jest jednym z najsilniejszych 
środków do czyszczenia powierzchni wymienników 
lamelowych jednostek zewnętrznych systemów 
klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. 
Ponadto produkt ma działanie wybielające 
i rozjaśniające. Użycie wysokiego stężenia 
substancji czynnych sprawia, że preparat jest 
niezwykle skuteczny a czyszczone powierzchnie 
w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy 
urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz 
zmniejszają zużycie energii elektrycznej. 

Ze względu na użyte substancje powierzchniowo 
czynne konieczne jest używanie tryskaczy 
niskociśnieniowych. Piana wytworzona podczas 
czynności czyszczących pozostaje na dłużej 
w przestrzeni międzylamelkowej, dzięki czemu czas 
kontaktu substancji czyszczącej z powierzchnią 
czyszczoną jest znacznie większy. Spłukiwanie 
pozostałości brudu i płynu/piany może odbywać 
się w dwojaki sposób: urządzeniami nisko- oraz 
wysokociśnieniowymi. 

Produkt HVAC External Strong jest wyjątkowo 
skuteczny wobec zanieczyszczeń występujących 
na zewnątrz budynku. Z łatwością usuwa 
związki nieorganiczne:kurz, depozyty solne oraz 
krzemionkę a także organiczne: pyłki drzew 
(w tym pyłki topoli), ptasie pióra, trawy a także 
resztki owadów. Dodatkową funkcją produktu 
jest rozjaśnianie i wybielanie powierzchni 
czyszczonych. Dzięki inhibitorom korozji produkt 
zwiększa potencjał ochrony przed korozją. Dbanie 
o właściwy stan powierzchni urządzenia pozwala 
wydłużyć okres eksploatacji, utrzymywać właściwą 
sprawność chłodniczą urządzenia, zmniejszyć 
awaryjność oraz pobór energii elektrycznej. 

Nie należy używać produktu HVAC External 
Strong do czyszczenia elementów klimatyzacji 
bytowej, a także parowaczy oraz wymienników 
regeneracyjnych. Nie należy nanosić produktu 
pod wiatr. HVAC External Strong jest produktem 
do użytku profesjonalnego.

Przeznaczenie:
Do jednostek zewnętrznych urządzeń 
klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz 
innych powierzchni miedzianych, mosiężnych 
i aluminiowych.

Działanie:
• usuwa zanieczyszczenia organiczne 

i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, 
pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości 
po owadach, zabrudzenia pochodzenia 
zwierzęcego, krzemionkę,

• wybiela,
• rozjaśnia.

Zalety/Korzyści:
• SKUTECZNOŚĆ: jeden z najskuteczniejszych 

i najsilniejszych produktów dostępnych na 
rynku HVAC, z łatwością niweluje trudne do 
usunięcia zanieczyszczenia,

• WYDAJNOŚĆ: wyjątkowo wydajny – do 35L 
z jednej butelki koncentratu,

• ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO: produkt 
zawiera inhibitory korozji,

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. W przypadku skraplaczy lamelowych 

należy przed czyszczeniem wyłączyć układ 
chłodniczy i wentylatory.

2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku 
występowania silnych zanieczyszczeń lub 
1:5 w przypadku występowania niewielkich 
zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 
3 lub 5 objętości wody).

3. Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone 
powierzchnie, pozostawić na 3-5 minut.

4. Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do 
czasu usunięcia piany.

UWAGA:
• nie należy używać produktu pod wiatr,
• należy szczególnie dokładnie spłukać 

czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
• pod żadnym pozorem nie należy używać 

urządzeń wysokociśnieniowych do 
spryskiwania,

• nie należy używać produktu do czyszczenia 
elementów klimatyzacji bytowej, 
a także parowaczy oraz wymienników 
regeneracyjnych.

Cena za 5L
219,00 zł netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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HVAC External Alkali jest silnym produktem 
o charakterze zasadowym do czyszczenia 
powierzchni wymienników lamelowych jednostek 
zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych 
i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto produkt 
rozjaśnia i wybiela powierzchnie czyszczone. Użycie 
odpowiednio dobranych związków zasadowych 
oraz powierzchniowo czynnych pozwoliło na 
uzyskanie preparatu niezwykle skutecznego 
a jednocześnie bezpiecznego w szczególności dla 
elementów wrażliwych na działanie kwasów. 

Zaletą produktu HVAC External Alkali jest 
wydłużony kontakt substancji aktywnych 
z powierzchnią międzylamelkową bez konieczności 
generowania piany. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu odpowiedniej kombinacji środków 
zwilżających, które zwiększają siłę adhezji produktu 
do czyszczonych powierzchni. Jednak w przypadku 
kontaktu produktu z zanieczyszczeniami 
tłuszczowymi i olejowymi mogą pojawić się duże 
ilości piany, które wspomagają usuwanie tego 
typu zabrudzeń. Spłukiwanie pozostałości brudu 

i piany może odbywać się zarówno za pomocą 
urządzeń nisko- jak i wysokociśnieniowych. 
Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu 
produkt jest odpowiedni do usuwania tłuszczów 
pochodzenia gastronomicznego oraz smarów 
z maszyn i innych urządzeń narażonych na 
wycieki olejów. Doskonale nadaje się do 
usuwania tłuszczów z wentylacji wyciągowej lokali 
gastronomicznych oraz okapów kuchennych. 
Dbanie o czystość powierzchni urządzeń 
chłodniczych jest niezmiernie istotne z punktu 
widzenia ochrony środowiska. Wysoka czystość 
powierzchni wymiany cieplnej zapewnia utrzymanie 
wysokiej sprawności układu chłodniczego, niższe 
zużycie energii elektrycznej. Wpływa też na 
żywotność i bezawaryjność urządzenia. 

Preparat HVAC External Alkali należy zawsze 
używać zgodnie z wytycznymi instrukcji. Produktu 
nie należy używać do czyszczenia elementów 
klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz 
wymienników regeneracyjnych. HVAC External 
Alkali jest produktem do użytku profesjonalnego.

Przeznaczenie:
Do lamelowych wymienników jednostek 
zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych  
i klimatyzacyjno-wentylacyjnych (w szczególności 
skraplaczy i dry-coolerów) oraz innych 
powierzchni miedzianych, mosiężnych  
i aluminiowych.

Działanie:
• usuwa zanieczyszczenia organiczne  

i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, 
pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości 
po owadach, zabrudzenia pochodzenia 
zwierzęcego, krzemionkę,

• usuwa tłuszcze gastronomiczne i smary 
przemysłowe.

Zalety/Korzyści:
• SKUTECZNOŚĆ: silny produkt w formie 

koncentratu, łatwo usuwa zabrudzenia, 
posiada dodatkowe właściwości 
w postaci skutecznego usuwania substancji 
tłuszczowych i smarnych,

• BEZKWASOWOŚĆ: nie zawiera lotnych 
związków o charakterze kwasowym, dzięki 
czemu produkt jest mniej drażniący,

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. W przypadku skraplaczy lamelowych 

należy przed czyszczeniem wyłączyć układ 
chłodniczy i wentylatory.

2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku 
występowania silnych zanieczyszczeń lub 
1:5 w przypadku występowania niewielkich 
zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 
3 lub 5 objętości wody).

3. Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone 
powierzchnie, pozostawić na 5-7 minut.

4. Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do 
czasu usunięcia piany.

UWAGA:
• nie należy używać produktu pod wiatr,
• należy szczególnie dokładnie spłukać 

czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
• pod żadnym pozorem nie należy używać 

urządzeń wysokociśnieniowych do 
spryskiwania,

• nie należy używać produktu do czyszczenia 
elementów klimatyzacji bytowej, 
a także parowaczy oraz wymienników 
regeneracyjnych.

Cena za 5L
214,00 zł netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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HVAC External Basic jest silnym środkiem 
do czyszczenia powierzchni wymienników 
lamelowych jednostek zewnętrznych systemów 
klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. 
Użycie wysokiego stężenia związków o charakterze 
kwasowym powoduje, że preparat jest niezwykle 
skuteczny. Powierzchnie po czyszczeniu 
w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy 
urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz 
zmniejszają zużycie energii elektrycznej. 

Zaletą produktu HVAC External Basic jest 
wydłużony kontakt substancji aktywnych 
z powierzchnią międzylamelkową bez konieczności 
generowania piany. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu odpowiedniej kombinacji środków 
zwilżających, które zwiększają siłę adhezji produktu 
do czyszczonych powierzchni. Ze względu na użyte 
substancje powierzchniowo czynne konieczne 
jest używanie tryskaczy niskociśnieniowych. 
Spłukiwanie pozostałości brudu może odbywać 
się zarówno za pomocą urządzeń nisko- jak 
i wysokociśnieniowych. Większość produktów do 
czyszczenia jednostek zewnętrznych systemów 

HVAC, które są obecne na rynku, zawiera lotne 
związki drażniące układ oddechowy. Dzięki 
odpowiedniemu składowi chemicznemu HVAC 
External Basic jest łatwiejszy w użyciu, posiada 
przyjemny, niedrażniący zapach. Produkt 
HVAC External Basic jest wyjątkowo skuteczny 
w przypadku zanieczyszczeń występujących na 
zewnątrz budynku. Z łatwością usuwa związki 
nieorganiczne: kurz, depozyty solne, krzemionkę 
a także organiczne: pyłki drzew (w tym pyłki topoli), 
ptasie pióra, trawy oraz resztki owadów. 

Dbanie o właściwy stan powierzchni urządzenia 
jest bardzo ważne z punktu ekonomicznego 
i ochrony środowiska: pozwala na wydłużenie 
okresu eksploatacji i utrzymanie właściwej 
sprawności chłodniczej urządzenia. HVAC 
External Basic ze względu na swój charakter nie 
jest przeznaczony do czyszczenia elementów 
klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz 
wymienników regeneracyjnych. Preparat należy 
zawsze używać zgodnie z wytycznymi instrukcji. 
HVAC External Basic jest produktem do użytku 
profesjonalnego.

Przeznaczenie:
Do jednostek zewnętrznych urządzeń 
klimatyzacyjno- -wentylacyjnych (skraplaczy) oraz 
innych powierzchni miedzianych, mosiężnych  
i aluminiowych.

Działanie:
• usuwa zanieczyszczenia organiczne  

i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, 
pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości 
po owadach, zabrudzenia pochodzenia 
zwierzęcego, krzemionkę,

• usuwa rdzę.

Zalety/Korzyści:
• SKUTECZNOŚĆ: silny produkt w formie 

koncentratu, łatwo usuwa zabrudzenia, 
posiada dodatkowe właściwości w postaci 
skutecznego usuwania rdzy.

• NIELOTNOŚĆ: nie zawiera lotnych związków, 
dzięki czemu produkt jest mniej drażniący,

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. W przypadku skraplaczy lamelowych 

należy przed czyszczeniem wyłączyć układ 
chłodniczy i wentylatory.

2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku 
występowania silnych zanieczyszczeń lub 
1:5 w przypadku występowania niewielkich 
zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 
3 lub 5 objętości wody).

3. Czyszczone powierzchnie spryskiwać pod 
niskim ciśnieniem i pozostawić na 5-10 minut. 
W przypadku silnych zabrudzeń czynność 
powtórzyć dwukrotnie. Dokładnie spłukać 
wodą.

UWAGA:
• nie należy używać produktu pod wiatr,
• należy szczególnie dokładnie spłukać 

czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
• pod żadnym pozorem nie należy używać 

urządzeń wysokociśnieniowych do 
spryskiwania,

• nie należy używać produktu do czyszczenia 
elementów klimatyzacji bytowej,  
a także parowaczy oraz wymienników 
regeneracyjnych.

Cena za 5L
204,00 zł netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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HVAC Universal to uniwersalny produkt 
do czyszczenia układów klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych. 

Największą zaletą preparatu jest jego 
wielozadaniowość. Może być używany zarówno 
na zewnątrz budynków do czyszczenia skraplaczy 
jak i wewnątrz pomieszczeń do usuwania 
zanieczyszczeń z parowników i tac skroplinowych. 
Dzięki odpowiednio dobranym składnikom, 
HVAC Universal pozwala na wydłużenie okresu 

eksploatacji i utrzymanie właściwej sprawności 
układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 
Usuwa takie zanieczyszczenia jak brud, kurz, 
osady tytoniowe, substancje organiczne (pyłki 
drzew, pióra) oraz związki nieorganiczne (piasek, 
nieczystości zawarte w powietrzu). Ponadto 
skutecznie odświeża i dezodoryzuje urządzenia 
wewnętrzne.

Przeznaczenie:
Do czyszczenia i odtłuszczania skraplaczy, 
parowników, tac skroplinowych urządzeń 
klimatyzacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych 
oraz filtrów powietrza.

Działanie:
• (w przypadku skraplaczy) usuwa brud, kurz, 

pył, osady organiczne i nieorganiczne,
• (w przypadku parowników) usuwa kurz, pył, 

osady tytoniowe i organiczne,
• usuwa przykre zapachy, dezodoryzuje 

klimatyzację zapewniając czystość przez długi 
czas.

Zalety/Korzyści:
• UNIWERSALNOŚĆ: preparat w zależności 

od rozcieńczenia czyści parowniki, skraplacze, 
wentylatory i filtry powietrza, 

• SKUTECZNOŚĆ: z łatwością czyści silne 
zabrudzenia pozostawiając świeży zapach, 
usuwa tłuszcze gastronomiczne i smary 
przemysłowe, 

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie.
2. W przypadku skraplaczy płyn gotowy do 

użycia, bez rozcieńczania.
3. W przypadku parowników i innych 

elementów klimatyzacji oraz wentylacji 
bytowej rozcieńczyć w stosunku 1:6 (wlewać 
1 objętość płynu na 6 objętości wody).

4. Spryskać dokładnie czyszczoną powierzchnię.
5. Pozostawić na 3-5 minut.
6. Dokładnie spłukać czystą wodą.

Cena za 5L
219,00 zł netto

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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HVAC Internal Bioclean to uniwersalny 
produkt do dezynfekcji parowników i tac 
skroplinowych wewnętrznych jednostek urządzeń 
klimatyzacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych 
a także filtrów powietrza. 

Niezawodny płyn zapewniający doskonałą 
higienę. Usuwa także przykre zapachy 
i skutecznie dezodoryzuje klimatyzację 
zapewniając przyjemny, świeży zapach. Badania 
potwierdzające skuteczność produktu HVAC 
Internal Bioclean przeprowadzone były w dwóch 
niezależnych laboratoriach – w Laboratorium 
Mikrobiologii Lekarskiej Instytutu Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, 
a także na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Badania były przeprowadzane 
zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami 
EN 13697:2001 oraz EN 1276:2009. Wyniki 

badań potwierdziły działanie produktu wobec 
bakterii i grzybów bytujących w układach 
klimatyzacyjnych: Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
hirae, Legionella pneumophila, Pseudomonas 
aeruginosa oraz Aspergillus brasiliensis i Candida 
albicans. 

HVAC Internal Bioclean, pomimo posiadania 
aktywności wobec drobnoustrojów, wykazuje brak 
interakcji z powierzchniami z tworzyw sztucznych, 
ceramiki, drewna, stali nierdzewnych, aluminium 
oraz miedzi. 

Produkt posiada certyfikaty Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
oraz Produktów Biobójczych (URPL), a także 
Polskiego Związku Higieny (PZH).

Cena za 5L
209,00 zł netto

Przeznaczenie:
Do czyszczenia i odtłuszczania skraplaczy, 
parowników, tac skroplinowych urządzeń 
klimatyzacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych 
oraz filtrów powietrza.

Działanie:
• skuteczny wobec drobnoustrojów bytujących 

w urządzeniach klimatyzacyjnych,
• usuwa przykre zapachy i skutecznie 

dezodoryzuje klimatyzację zapewniając 
przyjemny, świeży zapach.

Zalety/Korzyści:
• SKUTECZNOŚĆ: dezynfekuje jednostki 

wewnętrzne klimatyzacji bytowej, badania 
skuteczności zostały przeprowadzone 
w dwóch niezależnych laboratoriach, produkt 
posiada certyfikaty URPL oraz PZH, 

• EFEKT ŚWIEŻOŚCI: roztacza przyjemny 
zapach w czyszczonym pomieszczeniu, 

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. Przed dezynfekcją wyłączyć klimatyzator. 
2. Spryskać dokładnie dezynfekowane 

powierzchnie.
3. Pozostawić na 15 minut. 
4. W przypadku elementów mających 

bezpośredni kontakt z żywnością należy 
wyczyszczone powierzchnie obficie spłukać 
czystą wodą.

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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HVAC Internal Evapor to skuteczny koncentrat 
do czyszczenia, odświeżania i dezodoryzowania 
parowników jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 
tac skroplinowych, filtrów oraz wentylacji bytowej. 

Preparat ma strukturę bezkwasową przez co jest 
bezpieczniejszy dla czyszczonych powierzchni. 
Szybko i skutecznie usuwa takie zabrudzenia 
jak kurz, pył oraz osady organiczne i tytoniowe. 
Pozostawia świeży zapach. HVAC Internal Evapor 

to produkt w pełni bezpieczny dla czyszczonych 
powierzchni. Produkt stosowany regularnie 
pozwala utrzymać wydajność oraz bezawaryjność 
jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
zapewniając wymaganą czystość powietrza. 
Produkt do użytku profesjonalnego.

Cena za 5L
229,00 zł netto

Przeznaczenie:
Produkt do czyszczenia parowników i tac 
skroplinowych wewnętrznych jednostek urządzeń 
klimatyzacyjnych, wentylacji bytowej oraz filtrów 
powietrza.

Działanie:
• skuteczny wobec kurzu, pyłu, osadów 

tytoniowych i organicznych, 
• usuwa przykre zapachy, dezodoryzuje oraz 

zapewnia czystość przez długi czas.

Zalety/Korzyści:
• BEZPIECZEŃSTWO: nieszkodliwy 

dla tworzyw sztucznych 
i metali wykorzystywanych w instalacjach 
klimatyzacyjnych, 

• WYDAJNOŚĆ: z 1 litra koncentratu 
uzyskujemy 7 litrów płynu gotowego do 
użycia (rozcieńczenie 1:6), 

• SKUTECZNOŚĆ: z łatwością czyści silne 
zabrudzenia pozostawiając świeży zapach, 

• WYPRODUKOWANO W POLSCE.

Informacje o opakowaniach:
• opakowanie jednostkowe – kanister 5L,  

butelka 1L
• opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów 5L, 

karton 12 butelek 1L
• europaleta – 170 kanistrów, 330 butelek 1L.

Puste opakowania należy zutylizować/poddać 
recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.

Sposób użycia:
1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie. 
2. Rozcieńczyć w stosunku 1:6 (wlewać 1 

objętość płynu na 6 objętości wody). 
3. Spryskać dokładnie czyszczoną powierzchnię. 
4. Pozostawić na 10 minut. 
5. Dokładnie spłukać czystą wodą.

przy zakupie 
większej 
ilości 
możliwość 
rabatu
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Usługa montażu, czyszczenia i serwisu central wentylacyjnych CENA NETTO

montaż urządzeń do 3 mb instalacji nie wymagających zamówienia  
podnośnika koszowego 900,00 - 1400,00 (z materiałem)

urządzenia z instalacją dłuższą niż 3 mb wycena indywidualna

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości od 1 do 3 szt.) 160,00 PLN /szt.

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości powyżej 3 szt.) 140,00 PLN /szt.

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych (przy ilości powyżej 10 szt.) wycena indywidualna

Serwis central wentylacyjnych 800 - 1900 PLN

Usługa serwisowa KLIMATYZACJA I WENTYLACJA  
(wezwanie do awarii - diagnoza bez naprawy i materiałów pomocniczych) CENA NETTO

w dni robocze 95 PLN /roboczo-godzina

w soboty 150 PLN /roboczo-godzina

w niedziele i święta 250 PLN /roboczo-godzina

Usługa serwisowa AUTOMATYKA I ELEKTRYKA  
(wezwanie do awarii - diagnoza bez naprawy i materiałów pomocniczych) CENA NETTO

w dni robocze 150 PLN /roboczo-godzina

w soboty 250 PLN /roboczo-godzina

w niedziele i święta 350 PLN /roboczo-godzina

Dojazd do klienta CENA NETTO

Dojazd na terenie Wrocławia 40 PLN

Dojazd poza teren Wrocławia 40 PLN + 1,50 PLN /km

Wizja lokalna i sporządzenie oferty bezpłatnie

Cennik usług

Klimatyzacja i chłodnictwo Maciej Hutnik
tel. 729 62 41 61

Adres: ul. Pasterska 2
50-226 Wrocław

biuro@klimatyzacja-automatyka.pl
www.klimatyzacja-automatyka.pl

Automatyka i wentylacja Szymon Witkowski
608 59 16 56


