
RAS-PKVPGRAS-PKVPG
Wandmodel airconditioner



De hoogste standaard in alles   
De Daiseikai is een premium model in het TOSHIBA wandmodellen as-

sortiment. Hij maakt zijn naam als zeer energiezuinig model niet alleen 

waar met het hoogst haalbare energielabel, maar beschikt daarnaast 

ook nog eens over extra functies die het energieverbruik nog verder 

terug kunnen dringen. Echter, energiebesparing is niet het enige waar-

mee de Daiseikai hoge ogen gooit; op uiterlijk scoort deze alleskun-

ner ook hoog. Met zijn strakke lijnen, premium glossy white afwerking 

en discrete details zoals de geïntegreerde (dimbare) led-verlichting 

heeft hij een stijlvol voorkomen dat niet snel zal vervelen. En dankzij 

de zeer stille werking, met een minimale geluidsproductie van slechts  

19 dBA*, zal de Daiseikai niet storen!

Frisse lucht = schone lucht
Een optimaal binnenklimaat wordt niet alleen bepaald door de juiste 

temperatuur; daar komt meer bij kijken. Zoals een goede luchtkwali-

teit. Het wandmodel Daiseikai beschikt over een hoogwaardig plas-

ma filtersysteem met een zogenaamde ionisator. De ionisator zorgt 

ervoor dat zelfs de allerkleinste deeltjes in de lucht opgevangen wor-

den door het filter. De lucht die uitgeblazen wordt is zuiver, ontdaan 

van vocht en vieze geurtjes. 

Flexibel en stabiel
Zoals alle modellen in het TOSHIBA airconditioningprogramma is ook 

de Daiseikai uitgerust met de meest geavanceerde invertertechniek. 

TOSHIBA’s wandmodel Daiseikai is uitgerust met de meest excellente technische snufjes, gaat zeer efficiënt om met 

energie en is daarnaast een bijzonder knappe verschijning met zijn strakke lijnen en geraffineerde details. 
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Strakke lijnen
geraffineerde details

Een airconditioner, in het bijzonder een wandmodel, is een zicht
baar onderdeel van het interieur, vanzelfsprekend ligt de lat voor 
het uiterlijk zeer hoog. Het design van de Daiseikai voldoet dan 
ook aan de hoogste standaard. 

Behuizing van hoogwaardig  
materiaal, duurzaam en recyclebaar.
Premium glossy afwerking.

Ronde vormen,
strak voorpaneel.

Geïntegreerde led-verlichting 
met dimfunctie.

Stijlvolle en 
discrete details.

Zes unieke uitblaaspatronen, instel

baar met één knop op de bediening, 

bieden de keuze voor directe of ‘wijde’  

uitblaas, in horizontale of verticale 

richting. Deze geavanceerde techniek 

biedt naast groot individueel comfort 

meer flexibiliteit bij plaatsing in de 

ruimte.

Op de laagste stand produceert de 

Daiseikai slechts 19 dBA* aan geluid. 

Dat is vergelijkbaar met zacht ritse

lende boomblaadjes en gefluister op 

afstand. Daarmee is dit model één van 

de stilste airconditioners van TOSHIBA.

Onder andere een Plasma Air Puri

fier, ionisator en IAQ filter zorgen voor 

schone, ontvochtigde lucht. Vrij van 

vervuilende deeltjes en onaangename 

geurtjes. De filtersystemen zijn eenvou

dig te bedienen via de PURE functie op 

de afstandsbediening.

Gebruiksvriendelijke infraroodbedie

ning met een groot, goed leesbaar 

scherm en toetsen met backlight

functie zodat u in een handomdraai 

gebruik kunt maken van alle opties die 

uw Daiseikai biedt. Voorzien van een 

weektimer waarmee de werking en 

programmering van de airconditioner 

geheel afgestemd kan worden op per

soonlijke wensen en de situatie. Bedie

ning via wifi is tevens mogelijk*.

3D AIRFLOW FILTERSYSTEMEN BEDIENING FLUISTERSTIL

Deze techniek zorgt ervoor dat uw airconditioner geleidelijk opstart 

en voor een stabiele temperatuur zorgt. Dit model heeft de moge-

lijkheid de voeding van de installatie naar keuze op het binnen- of 

buitendeel aan te sluiten. Dat vergemakkelijkt de werkzaamheden 

rondom de installatie aanzienlijk. De Daiseikai is door zijn gunstige 

technische en fysieke kenmerken bovendien zeer flexibel wat plaat-

sing betreft, zowel binnen als buiten.

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

uw Daiseikai kan ook uitstekend verwarmen! In de verwarmings-

stand gaan alle modellen van TOSHIBA ook uiterst spaarzaam om 

met energie. Zo zuinig zelfs dat zij veel minder energie verbruiken 

dan een HR-ketel op gas.
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INVERTERTECHNIEK Zorgt ervoor dat het systeem  

tijdens het opstarten snel de gewenste temperatuur bereikt. 

Houdt de temperatuur voortdurend in de gaten en stelt  

indien nodig bij. Daardoor wordt precies het vermogen ge

leverd dat daadwer kelijk nodig is en dat bespaart veel ener

gie ten opzichte van systemen die steeds aan en uit gaan.

*optioneel



Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCO.COM

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 grootste air-

conditioning- en warmtepomp producenten ter 

wereld. Het Japanse moederconcern heeft met 

betrekking tot elektronica componenten een reputatie hoog te houden en het is daarom vanzelfsprekend dat TOSHIBA klimaat-

systemen 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 

de TOSHIBA airconditioners tot de meest energiezuinige en de absolute topklasse worden gerekend. De vele tientallen miljoe-

nen gebruikers ervaren da gelijks het weldadige comfort van hun TOSHIBA klimaatsysteem.

RAS-PKVPGRAS-PKVPG
Specificaties

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

*S
up

er
 L

aa
g-

La
ag

-H
oo

g

BINNENDEEL RAS-10PKVPG RAS-13PKVPG RAS-16PKVPG

BUITENDEEL RAS-10PAVPG RAS-13PAVPG RAS-16PAVPG

Koelvermogen  2,5 kW  3,5 kW  4,5 kW

Energielabel koelen  A+++  A+++  A++

Verwarmingsvermogen  3,2 kW  4 kW  5,5 kW

Energielabel verwarmen  A+++  A+++  A++

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen 300 - 690 m3/h 300 - 710 m3/h 310 - 730 m3/h

Geluidsdrukniveau (SL-L-H*) 19-20-43 dB(A) 19-20-44 dB(A) 19-22-45 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 293 x 851 x 270 mm 293 x 851 x 270 mm 293 x 851 x 270 mm

Gewicht 14 kg 14 kg 14 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen  38 /  39 dB(A)  40 /  42 dB(A)  41 /  42 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 630 x 800 x 300 mm 630 x 800 x 300 mm 630 x 800 x 300 mm

Gewicht 38 kg 38 kg 38 kg
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Dommel 7, 5422 VH Gemert, 0492392963

www.dsabeheer.nl    


