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De meest geavanceerde comm
airconditioning.

De meest geavanceerde 
commerciële airconditioning.
Als wereldwijd leider in elektronica 
is Toshiba vastbesloten de hoogste 
standaard te leveren in innovatie en 
kwaliteit op alle terreinen waar het 
bedrijf een belangrijke rol speelt.
Deze principes komen duidelijk naar 
voren in de afdeling airconditioning, 
waar Toshiba voortdurend 
marktsturende producten ontwikkelt 
voor zowel commerciële als 
residentiële klanten.
In 1981 was Toshiba de eerste 
producent die airconditionings 
lanceerde met invertertechnologie, 
en nu heeft Toshiba een 
overzichtelijk aanbod van split-
systemen ontworpen voor gebruik 

met niet-ozonverdunnende 
koelvloeistoffen.
Toshiba betrad de VRF markt 
voor het eerst in 1999 met het 
geavanceerde Super Multi systeem, 
en lanceerde, na een zeer snelle 
upgrade, in 2004 het nieuwe 
Super Modular Multi Systeem, 
geoptimaliseerd voor gebruik 
met de energie-efficiënte, R410A 
koelvloeistof, gevolgd door de 
Super Heat Recovery Multi, het 3 
leidingen modulair systeem. 
In 2006 vervolledigde Toshiba 
zijn huidige VRF aanbod met het 
nieuwe, compacte MiNi-SMMS 
systeem, een flexibel systeem dat 

de kloof overbrugt tussen VRF 
en Multi systemen – ideaal voor 
commerciële en privé toepassingen.
De voorbije 47 jaar was de 
ambitieuze doelstelling van Toshiba 
het ontwerpen en produceren van 
de meest moderne airconditioning, 
met innovatieve technologieën 
op alle gebieden – van een 
superieure prestatie tot gereduceerd 
energieverbruik, van luchtzuivering 
tot professionele assistentie.
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Professioneel R410A

Klein en licht

Design gericht op het koelmiddel R410A 

Stille werking

Excellente efficiëntie (EER en COP)

MiNi-SMMS:
fl exibiliteit en comfort.

MiNi-SMMS:
fl exibiliteit en comfort.
De MiNi-SMMS van Toshiba is 
een klein VRF-systeem geschikt 
voor zowel commerciële toepas-
singen als eerder privéruimtes. 
Grote fl exibiliteit en gecontro-
leerde kracht samengebracht in 
een VRF-systeem dat klein en 
compact past in elke ruimte. Het 
werd ontworpen om de kloof te 
overbruggen tussen het veel-
zijdige Multi-Splitsysteem en het 
grotere vermogen van de SMMS. 
Het compacte, plaatsbesparende 
systeem werkt met de R410A 
koelvloeistof en biedt alle baan-

brekende technologie en voorde-
len van de huidige SMMS. Nu is 
een oplossing beschikbaar met 
de precieze effi ciëntie en controle 
die kleinere kantoren, winkels en 
privéruimtes vereisen. Leidingver-
binding en werking bieden een 
onklopbare fl exibiliteit zoals alleen 
Toshiba dat kan: verbinding na 
hoofding, hoofding na verbinding, 
verbinding na verbinding en hoo-
fding na hoofding. Snelle en een-
voudige installatie met duidelijke 
plaatsingsinstructies, automati-
sche systeemadressering vermin-

dert installatieproblemen. Tijdens de 
installatie kan de systeemadressering 
zelfs aangepast worden via de draa-
dloze afstandsbediening, wat manuele 
schakeling overbodig maakt.

13 interne toestellen, 
in totaal 81 variaties.Het systeem is uitgerust met een 

reeks erg stille wikkelingen in bin-
nenventilatoren in 13 verschillende 
stijlen, waardoor dit de meest alle-
somvattende keuze binnentoestel-
len wordt op de markt. Een nieuwe, 
compacte cassette met vier uit-

gangen van 600 x 600mm (slechts 
26,8cm hoog) is nu verkrijgbaar 
met een vermogen van 2,2 tot 
5,6kW. Het  TCC Link controlesy-
steem is een standaardinterface 
met de volledige reeks functies, 
net als de SMMS besturingen. De 

13 interne toestellen, 
in totaal 81 variaties.

PMV-werking werd overgenomen 
voor een volledig geruisloze werking, 
ideaal voor hotelkamers en privérui-
mtes.
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De SMMS-serie: 
een onklopbare prestatie.

De SMMS-serie: 
een onklopbare prestatie.
Met de innovatieve 
en gesofisticeerde 
Toshibatechnologie is 
het SMMS-systeem uw 
garantie voor buitengewone 
flexibiliteit bij elke toepassing. 
Het meest geavanceerde 
warmtepompsysteem op de 
markt biedt een COP van 4,25 
met zijn 22,4 kW grootte. De 

toestellen zijn verkrijgbaar 
met een koelvermogen 
tussen 14  en 135 kW en een 
verwarmvermogen tussen 16 
en 150 kW. Hun uitzonderlijke 
efficiëntie zorgt voor een 
besparing tot 50% in het jaarlijks 
energieverbruik.

De SHRM-serie: 
gelijktijdig verwarmen en koelen.

De SHRM-serie: 
gelijktijdig verwarmen en koelen.
Het Toshiba SHRM VRF-
systeem introduceert belangrijke 
innovaties met de mogelijkheid 
gelijktijdig verschillende kamers 
te verwarmen en  te koelen. 
Deze modellen voldoen aan de 
meest veeleisende behoeftes 
en bieden superieure prestaties 
met een COP van 3,97 (8 pK), 
3,61 (10 pK) en 3,68 (12 pK). 
De compacte stroomkiezer stelt 
het systeem in staat gelijktijdig
te koelen en te verwarmen en 
kan gebruikt worden in beperkte 
ruimtes. Het koelvermogen 

varieert tussen 22,4 en 84 kW en 
het verwarmvermogen tussen 25 
en 95 kW. Tot 48 binnentoestellen 
kunnen op een enkel systeem 
aangesloten worden.
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Grenzeloze flexibiliteit.

Geoptimaliseerde productkeuze.

Het ultieme invertersysteem.

Beperkt verbruik.

Stilte is goud waard.Stilte is goud waard.
Gedetailleerde verbeteringen zoals 
het circuit dat de ventilator bestuurt, 
het design van de ventilatorbladen 
en de constructie van het afvoe-
rkanaal stelden ons designteam in 
staat het geluidsniveau van het bui-
tentoestel met succes te verlagen.
Deze studies elimineerden de 

geluidspieken bij het opstarten, 
eigen aan gewone systemen met 
vaste snelheid, door het gebruik van 
besturing met een zachte start. 
Er is een optioneel nachtwerkend/
geluidsdempend besturingscircuit 
verkrijgbaar dat ’s nachts het gelui-
dsniveau reduceert door de maxi-

mum werking van het systeem te 
beperken.
Dit leidde tot een geluidsniveau in 
werking van minder dan 50dB(A).
Het exclusieve gebruik van inverter-
gestuurde compressoren vormt een 
aanzienlijke bijdrage aan het lage 
geluidsniveau.

VRF. 
Keuzevrijheid.

VRF. 
Keuzevrijheid.
VVariabele koelvloeistofstroom 
maakt gebruik van de voordelen 
van directe expansie gelinkt aan 
inverterbesturing en de meest 
gesofisticeerde elektronische 
besturing.
Deze technologie heeft vele 

voordelen, van het systeemontwerp 
tot de installatie en de werkingsfase.
Het uitgebreide aanbod 
binnentoestellen maakt van VRF de 
meest flexibele keuze die aan alle 
eisen voldoet.
Toshiba heeft drie series VRF-

Precisie is onze 
eerste prioriteit.

Precisie is onze 
eerste prioriteit.
Gesofisticeerde 
stroomwisselaarbesturing die de 
reële koelvloeistofstroom afstemt 
op het door de toepassing 
vereiste vermogen in elk 
binnentoestel.
Dit leidt tot een optimale 
efficiëntie van de koelcyclus 

en een verhoogde precisie bij 
het behoud van de gewenste 
temperatuur. Zo wordt het 
comfort verhoogd.
Het vereiste vermogen en de 
daarmee verbonden technische 
parameters van elk binnentoestel 
worden elektronisch verstuurd 

naar het buitentoestel om de 
berekening van de zonebelasting 
te optimaliseren en de reële 
koelvloeistof-stroom naar elk 
binnentoestel te controleren, via 
de Pulserende en Modulerende 
Kleppen (PMV).

systemen: het nieuwe, compacte 
Mini-SMMS, SMMS warmtepompen 
die zowel koelen als verwarmen 
en SHRM toestellen die gelijktijdig 
kunnen koelen en verwarmen. Ze 
zijn allemaal uniek, energie-efficiënt 
en veelzijdig.
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Ontwikkeling van de 
compressor en ecologie..

Ontwikkeling van de 
compressor en ecologie.
Conventionele 2-in-1 scroll 

Bestaat uit een invertergestuurde 
compressor en een compressor 
met vaste snelheid. Elke 
rolcompressor omvat een vaste 
rol (spiraal) en een oscillerende rol. 
De oscillerende rol past binnenin 
de vaste rol. Koelvloeistof stroomt 
door de in elkaar grijpende 
spiralen en wordt naar het centrum 
van de rol geperst, waarbij de 
koelvloeistof onder druk komt 
te staan. Het minimaliseren van 
lekken vereist een aanzienlijke 
contactkracht tussen de twee 
rollen en de roloppervlakken 
moeten geolied worden. Bij 
lage compressorsnelheid is de 
smeerolie minder efficiënt en stijgt 
de slijtage van de compressor. 

SMMS-SHRM Dual DC twin-
rotary (R410A)
Mini-SMMS DC Twin Rotary

Bestaat uit twee invertergestuurde 
twin-rotary compressoren. Een 
twin-rotary compressor heeft 
twee vaste compartimenten. 
Een niet-centrale roller draait om 
elk compartiment en perst de 
koelvloeistof samen. De twee rollers 
werden op dezelfde as gemonteerd, 
maar liggen tegenover elkaar en 
houden elkaar in evenwicht. De 
benodigde contactkracht tussen 
roller en compartimentwand werd 
verlaagd, waardoor kleinere lagers 
gebruikt kunnen worden en een 
minder intensieve smering vereist 
is. Dit spaart gewicht en maakt dit 
type compressor meer geschikt 
voor tragere werking.

De voordelen van
R410A koelvloeistof.

De voordelen van 
R410A koelvloeistof.
Gebruik van de 
energie-efficiënte, niet-
ozonverdunnende R410A 
koelvloeistof in airconditionings 
heeft vele voordelen:
• geen ozonverdunnend effect.
• aanzienlijke stijging in 
energie-efficiëntie.
• verminderd drukverlies voor 
verbeterde prestatie.

Toonaangevende Technologieën

Zorg voor het milieu
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Mix van twee types 
met vergelijkbaar 

kookpunt

Bij benadering 
hetzelfde kookpunt

Hoog kookpunt

Mix van drie types 
met verschillend 

kookpunt

Waarschijnlijke 
degradatie

Onwaarschijnlijke
degradatie

R32 R125 R134a

R410A

R407C

Vergelijking van de kookpunten van 
koelvloeistof (vloeibaar en gas)

Tweeledige DC twin-rotary 
compressor

Olie Oliestroom

DC
Inverter

compressor

DC
Inverter

compressor

Oliere-
gulerende 
leidingen

 Compressor 2-in-1 rol DC twin-rotary Voordeel

 Efficiëntie Standaard 20% verbeterd Grotere energiebesparingen

 Gewicht (relatief, %) 92 kg x 1 (100%) 25.2 kg x 2 (55%) Lichter

 Volume (relatief, %) 50 l (100%) 15 l (30%) en compacter

 Olievereisten (100%) (2.5%) = 1/40 Hogere betrouwbaarheid



Toshiba – gericht op 
duurzame energie.

Toshiba – gericht op 
duurzame energie.
Toshiba heeft aanzienlijk 
geïnvesteerd in onderzoek en 
ontwikkeling van technologieën 
die het milieu beschermen 
en energie besparen. De 
inverterbesturing in de Toshiba 
VRD serie omvat meer kleine 
stappen om uitsluitend het 
vereiste vermogen te leveren en 
de gewenste temperatuur veel 
sneller te bereiken. De toename 
van besturingsmomenten 
verzekert een meer precieze 
en stabiele temperatuur en 
elimineert stroompieken eigen 
aan standaardsystemen zonder 
inverter. Zo wordt de energie-
efficiëntie, de levensduur 
van de compressor en het 
gerbuikscomfort verhoogd.

Toshiba streeft ernaar:
• De CO2-uitstoot te reduceren 
en het broeikaseffect te 
verminderen.
• Afvalstoffen te recycleren en 
hun uitstoot te reduceren.
• Ervoor te zorgen dat 90% van 
de componenten gebruikt in de 
R410A VRF recycleerbaar zijn.
• Alleen producten te ontwerpen 
die geschikt zijn voor HFC 
koelvloeistoffen.
• Het stroomverbruik te 
verminderen met elke 
producteigenschap.
• Loodvrij soldeermateriaal 
te gebruiken. 

Compact en modulair 
ontwerp.

Het extreem compacte design 
van de nieuwe MiNi-SMMS 
garandeert een aanzienlijk kleiner 
volume van het buitentoestel en 
maakt een snelle en eenvoudige 
installatie op patio’s en balkons 
mogelijk.
De SMMS en SHRM 
buitentoestellen hebben hetzelfde 
modulaire design en grootte, zelfs 
bij verschillende vermogens. In 
het bijzonder is dit een voordeel 
wanneer een toepassing een 
combinatie van de twee systemen 
vereist, het resultaat ter plaatse is 
een intelligent en samenhangend 
geheel. De toestellen passen 
ook in een standaardlift, wat een 
snelle en eenvoudige installatie 
mogelijk maakt.

ISO 14001: productie draagt zorg voor het milieu
 Ruimte Locaties Datum Certificatie Certficerende overhead

 Japan Toshiba Carrier Fuji locatie Verkregen april 1997 (ISO 14001) JACO (Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality)

 Thailand Toshiba Carrier Thailand Verkregen mei 1998 (ISO 14001 AJA (Anglo Japanese American) 
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Nummer een in 
duurzame energie.

Nummer een in 
duurzame energie.
Zeer efficiënte DC twin-rotary 
compressoren

Alle buitentoestellen gebruiken DC 
twin-rotary compressoren, zodat een 
optimale compatibiliteit bereikt wordt 
met de R410A koelvloeistof met 
hoge dichtheid.

Gecontroleerde besparingen 
en betrouwbaarheid.

Gecontroleerde besparingen 
en betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid

Door de tweeledige rotatie wordt 
de belasting gelijkmatig over 
de compressoren verdeeld. De 
werkingsvolgorde van de SMMS 
en SHRM buitentoestellen en 
de individuele compressoren 
binnenin wordt geroteerd voor 
een meer gelijkmatige spreiding 
van werkingsmomenten. 
Aangezien alle compressoren 
invertergestuurd zijn, worden 
stroompieken geëlimineerd. Te 
hoog of te laag energieverbruik, 
typisch voor systemen zonder 
stroom-wisselaar, wordt 
geëlimineerd en er is geen 
aan/uit stroompiek wanneer het 
systeem reageert op een vraag 
van de gebruiker. Het gebruik 
van invertercompressoren 
met bij de MiNi-SMMS 
verkleint voorts het risico op 
compressorstoringen, die eigen 
zijn aan standaardsystemen 
zonder invertertechnologie.

Energiebesparing

Tijdens de werking bepalen de 
SMMS en SHRM systemen de 
warmtewisselaar met het meest 
efficiënte verbruik en kiezen de 
compressor die het gevraagde 
vermogen levert. Systemen met 
inverter besparen energie omdat 
een continue werking hetzelfde 
vermogen oplevert met een 
lager energieverbruik. Dit is een 
voordeel voor elke gebruiker 
omdat de kamertemperatuur 
constant gehouden wordt en ook 
voor het milieu door een lager 
energieverbruik.

Energiebesparigen

DC Twin-rotary compressor in alle buitentoestellen.

Vector control inverterVectorgestuurde inverter

DC Motor in 
Ventilator

Alle outdoor combinatietoestellen uitgerust met uitsluitend stroomwisselaar DC twin 
rotary compressoren
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Toonaangevend in 
energie-efficiëntie.

Toonaangevend in 
energie-efficiëntie.
Het gebruik van de exclusieve 
Toshiba technologie en de zeer 
efficiënte systemen met inverter 
stellen Toshiba in staat het hoogste 
COP te leveren van 4,61 (12,1 
kW grootte) met MiNi-SMMS, een 
COP van 4,25 (22,4 KW grootte) 
met SMMS en een COP van 3, 97 
met SHRM. Een energie-efficiëntie 
niveau wordt bereikt dat 1,5 keer 
groter is dan vorige modellen.

EnergieverbruikEnergieverbruik,

Het gebruik van twee 
compressoren en 
warmtewisselaars draagt bij tot 
verdere energiebesparingen. 
De hoeveelheid verbruikte 
energie is ongeveer de helft van 
conventionele modellen. Een sterk 
voordeel voor de eindgebruiker.

Buitentoestellen

Binnentoestellen

4-weg cassette

Onder-Plafond 
model

High-wall model

1-weg cassette Kanaalmodel

Staand
Kabinet model

Casco model
Staand
model

Kanaalmodel
hoge

statische druk

2-weg
cassette



Betrouwba
standaard.

Betrouwbaarheid
als standaard.
De roterende besturing zorgt 
ervoor dat de werkmomenten 
evenwichtig verdeeld worden 
over alle SMMS en SHRM 
compressoren. Dit verhoogt 
de betrouwbaarheid omdat 
de belasting bij de start en 
gedurende de werking gelijkmatig 
verdeeld wordt en de AAN/UIT 
cycli van de compressoren 
gereduceerd worden. De DC 
twin-rotary compressor die ook 
beschikbaar is voor MiNi-SMMS 
levert een stabiele prestatie met 
minimale wrijving: ideaal voor 
geluidsgevoelige toepassingen.

De laatste controle van het systeemvermogen van 
eerdere modellen werd bereikt door de snelheid 
te controleren van de enige invertergestuurde 
compressor in het systeem. Alle compressoren 
met vaste snelheid kunnen alleen aan het 
maximumvermogen opereren.

De variërende belasting wordt gelijkmatig verdeeld 
over het optimale aantal invertergestuurde 
compressoren waardoor de belasting voor 
individuele compressoren verlaagd wordt.

De initiële belasting verdelen door twee rotatieopties.

De werkmomenten van de compressor uitvlakken door verdelen van de belasting

De werkmomenten van de compressor uitvlakken door verdelen van de belasting

Stabiele werking

Rotatie tussen 
buitentoestellen (B,C)

Individuele compressoren in volgorde plaatsen 
(compressoren (1) en (2), compressoren (3) en (4), 

compressoren (5) en (6)
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Conventionele modellen
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Vlotte
controle.

Vlotte
controle.
Het gebruik van invertergestuurde 
compressoren stelt Toshiba in staat 
de elektrische en mechanische 
spanning te reduceren waaronder 
compressoren met vaste snelheid 
komen te staan tijdens het 
opstarten. Bij een invertergestuurde 
compressor wordt de 
stroomabsorptie bij het opstarten 
geëffend, zo wordt de slijtage 
van elektrische en mechanische 
onderdelen gereduceerd en de 
betrouwbaarheid verhoogd.

Stabiele
werking.

Stabiele
werking.
Het actieve oliebeheersysteem 
controleert voortdurend het 
oliepeil in alle compressoren, 
mocht een olietekort vastgesteld 
worden in een compressor, 
dan wordt er automatisch olie 
overgebracht van een compressor 
in een ander buitentoestel. 
De twee compressoren in 
een individueel SMMS-SHRM 
buitentoestel zijn verbonden 
door een olieregulerende leiding 
teneinde een uniform oliepeil 
in de twee compressoren te 
garanderen.

Back-up
functie.

Back-up
functie.
In het onwaarschijnlijke geval 
dat een compressor in een 
buitentoestel kapot gaat, is het 
meestal mogelijk de tweede 
compressor apart te laten 
werken door eenvoudig een 
schakelaar op de PCB-interface 
om te zetten. In geval het hele 
buitentoestel kapot gaat, kan 
het systeem toch blijven werken 
door een ander buitentoestel 
als hoofdtoestel te selecteren. 
Bij systemen met meerdere 
buitentoestellen kan elk toestel 
als hoofdtoestel geselecteerd 
worden.

Opstarten met uitsluitend invertergestuurde compressoren

Toestel met vaste 
snelheid: onverwacht 

opstarten

Voor 
opstarten

Na
opstarten

Weinig verlagen 
van olieoppervlak

Tijdelijk verval van 
olieoppervlak door 
plotse uitstroom van 
koelvloeistof en olie

Toestel met vaste snelheid: 
c. 3 keer normale besturing

Inverter: bijna dezelfde 
als tijdens normale 

besturing

Toestel met vaste 
snelheid: 5-7 keer 
besturingsstroom

Niet meer dan stroom 
bij inverterbesturing

Inverter: geleidelijk 
opstarten

Start > Besturing

Start > Besturing

Compressor

Inverter

Toestel met vaste 
snelheid

Start > Besturing

Compressor-
besturing

Leiding-
spanning

Olieoppervlak
van de 

compressor

Compressor-
stroom
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