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Varmeeffekt

Strømsparing

Stillegående

Funksjoner

Produktarket er basert på 35-modellen.

Bestselgeren Shorai er designet og utviklet for det 

nordiske markedet og har høy avgitt varmeeffekt ved 

lave utetemperaturer. 35-modellen avgir hele 3600 W  

ved -15 �C mens 25-modellen avgir 3000 W. 

Begge modeller har energimerke A++ og en SCOP på  

4,6 som betyr at de de gjennom et år gir tilbake 4,6  

ganger så mye energi i form av varme som de er tilført i 

form av strøm. 

Shorai har innedel med eksklusivt og kompakt, avrundet  

design som gjør at innedelen virker mindre. Modellen  

er utstyrt med blant annet LED belysning, peisfunksjon  

og vedlikeholdsvarme (5 - 13 �C).

NØKKE L FUNKS JONER

Alle Toshibas varmepumper har en rekke 

nøkkelfunksjoner. Les mer om disse på 

toshibavarmepumper.no

Automatisk oppstart

Favorittinnstillinger

Hi-power

Statusindikator

Kompakt størrelse

Kulderesistens -20 °C

Nordisk modell

Peismodus

Selvrensende

Stillemodus

Spjeldkontroll

Timer-funksjoner

Vedlikeholdsvarme

WiFi-kompatibel



T I L B EHØR

Produktarket er basert på 35-modellen.

Varmepumpehus
Beskytter du varmepumpens utedel mot 

snø, løv og andre uønskede gjenstander, 

får den både bedre driftsforhold og  

lengre levetid. Huset i tre kan males i  

husets farge.

Nyhet! Toshiba WiFi
Vil du ha WiFi-styring til varmepumpen,  

velger du Toshiba WiFi som tilbehør.  

Du styrer varmepumpen med tilhørende 

app til iOS og Android.

Strømsparer i toppklasse
Effektiv bestselger

Med en årsvarmefaktor (SCOP) på 4,6 vil denne varmepumpen, 

gjennom et helt år, avgi 4,6 ganger så mye energi som den bruker. 

Shorai leveres i to versjoner, hvorav 35 er den den største. Av våre 

modeller er denne blant dem som gir mest strømsparing, og den er 

helt i toppsjiktet ellers i markedet. 

Blant markedets minste
Glir sømløst inn i ethvert hjem

Shorai har et elegant design – og er blant markedets aller minste. 

Den hvite, blanke finishen og det diskré, moderne uttrykket gjør at 

den glir smidig inn i de skandinaviske hjem.

Liten, men smart
En rekke intelligente funksjoner

Shorai er utstyrt med en rekke funksjoner som hever både komfort 

og brukervennlighet. Spar enda mer strøm med uketimer og  

trinnløs effektjustering. Den unike peisfunksjonen er designet for 

å optimalisere spredningen av varmen fra ildsted, og gjør Shorai  

velegnet for alle som har peis eller vedovn – hjemme eller på hytta.

Varmepumpe for nordisk klima
Fabrikkgaranti ned til -25 °C

Shorai er en del av vår Nordic Design-serie, som gjør den spesial- 

designet for det nordiske klimaet. Den kraftige kompressoren sørger 

for varme selv i svært kaldt klima – og har fabrikkgaranti helt 

ned til -25 °C. Når gradestokken viser -15 °C, avgir den 3600 W.  

Shorai kan, i likhet med andre Toshiba varmepumper, også brukes 

som aircondition.



Spesifikasjoner
T EKN I S K E

FORHANDLER

Innedel
Utedel

RAS-25PKVSG-ND
RAS-25PAVSG-ND

RAS-35PKVSG-ND
RAS-35PAVSG-ND

SCOP 4,60 4,60

Energiklasse

Kuldemedie R32 R32

Oppvarming:

Varmeeffekt nom. (min.-maks.) W 3200 (1000 - 6500) 4200 (1000 - 7700)

COP nominell 4,92 4,42

Tilført effekt nom. (min.-maks.) W 650 (200 - 1900) 950 (200 - 2330)

Kjøling:

Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) W 2500 (1100 - 3500) 3500 (1100 - 4500)

EER nom. 4,46 3,93

SEER 6,30 6,80

Energiklasse

Tilført effekt nom. (min.-maks.) W 560 (220 - 870) 890 (220 - 1370)

Lydtrykk:

Innedel: lav/høy dB(A) 27/42 27/45

Innedel: stillemodus dB(A) 25 25

Utedel: maks. dB(A) 47 50

Elektrisk tilkobling:

Anbefalt sikring A 16 16

Forhandler
For at varmepumpen din skal kunne  

fungere optimalt, er det avgjørende at 

montasjen er profesjonelt utført. Våre 

forhandlere har erfaring og inngående 

kunnskap om de forskjellige modellene, 

plassering, montering og service.

Montasje
Standard montasje fra kr. 5 000,-. Les mer 

på toshibavarmepumper.no/montasje

Gratis befaring
Kontakt oss om du har spørsmål. Vi tilbyr 

gratis befaring, uforpliktende tilbud og 

service ved behov.

Les mer på toshibavarmepumper.no


