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Aina oikea teho ja lämpö

Edistyksellisen invertteriohjauksen ansiosta Toshiba 
Ilves optimoi lämmöntuotannon automaattisesti kotisi 
lämmöntarpeen mukaiseksi. Kompressorin teho sää-
tyy ulkoilman lämpötilan mukaan varmistaen parhaan 
mahdollisen hyötysuhteen ja oikean lämmön oikeaan 
aikaan. Huippuluokan energiatehokkuudesta kertoo 
myös Toshiba Ilveksen korkea COP-arvo 4,46. Kylmiin 
olosuhteisiin suunniteltu järjestelmä säilyttää nimellis-
tehonsa kipakammissakin pakkasissa aina -15° C ulko-
lämpötilaan asti. Kesän helteitä varten Ilveksessä on 
myös jäähdytysominaisuus.

Nopea asentaa ja helppo käyttää

Toshiba Ilves sisältää erilliset ulko- ja sisäyksiköt, 
jotka on helppo sijoittaa kulloisenkin kohteen par-
haiten soveltuvaan paikkaan. Järjestelmän asennus 
sujuu ammattilaiselta nopeasti sekä uudisraken-
nuksiin että olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin. 
Laitteen käytön tekee vaivattomaksi helppokäyt-
töinen säädin, joka tarjoaa moni-
puoliset mahdollisuudet henkilö-
kohtaisiin mukavuussäätöihin.

Vaihdinyksikkö
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LämmIn 
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Keittiö, suihku, 
kylpyhuone

Toshiba Ilves
puolittaa kotisi 
lämmityskulut
Toshiba Ilves ilma-vesilämpöpumppu 
on kustannustehokas lämmitysratkaisu 
sekä uudiskohteisiin että vesikiertoisten 
lämmitysjärjestelmien saneeraukseen. 
Hyvän hyötysuhteensa ansiosta Ilves 
on erittäin energiatehokas ja enemmän 
kuin puolittaa kotisi lämmityslaskun 
öljyyn ja sähköön verrattuna. Samalla 
se lämmittää myös kotisi käyttöveden, 
mikä tuottaa mukavasti lisäsäästöä 
asuinkustannuksiin.



Säästä pikkuauton 
hinta 15 vuodessa 
Toshiba Ilveksen huippuluokan hyötysuhde takaa, 
että saat järjestelmään sijoittamasi eurot nopeas-
ti takaisin. Esimerkkitapauksessa olemassa-
olevan öljylämmityksen korvaaminen Toshiba 
Ilves ilma-vesilämpöpumpulla maksaa itsensä 
takaisin jo viidessä vuodessa. Takaisinmaksuaika 
lyhenee tästäkin, jos olemassaoleva lämmitys-
järjestelmä on saneeraukset tarpeessa. Vuosien 
kuluessa kustannusero Toshiba Ilveksen eduksi 
kasvaa yhä suuremmaksi. Viidessätoista vuodessa 
säästöä kertyy uuden pikkuauton hinnan verran!   

Kohde:  ........................................omakotitalo, Helsinki
Järjestelmän kapasiteetti:  ............................. 7,5 kW
vuosittaisen lämmitys-
kapasiteetin tarve:  .................................. 19 664 kWh

Esimerkin lämmityskausi on tehty koko vuoden ajalle ja sen 
pohjatietona ovat ilmatieteenlaitoksen mittatiedot.

Sisäyksikkö .................................HWS-P804WHT9-E
Ulkoyksikkö .......................................HWS-P804HR-E
Käyttövesivaraaja  .....................HWS-1501CSHm3-E

Tämän sivun laskelma on esimerkki ja kulloisenkin 
kohteen säästöön vaikuttavat muun muassa ulko-
lämpötila, kohteen koko ja rakennuksen eristykset 
sekä muut yksityiskohdat.

Kun haluat tietää, paljonko Toshiba Ilves säästäisi 
sinun kodissasi, ota yhteyttä lähimpään Toshiba-
jälleenmyyjään. Häneltä saat selkeän säästölaskel-
man sekä tarjouksen juuri sinun kotiisi mitoitetus-
ta Toshiba Ilves -lämmitysjärjestelmästä.

Järjestelmän kustannukset ovat verollisia nettohintoja kuluttajalle ilman asennuskustannuksia. Asennuskustannukset määräytyvät kohteen tarpei-
den mukaisesti ja vaatii asentajan paikalla käyntiä kustannusarviota varten. Kustannuslaskelmat perustuvat sähkön ja öljyn hintoihin 10.11.2017.

 Hankintahinta Lämmitys ylläpito Kustannukset Kustannukset
    1. vuosi 15 vuodessa

Toshiba Ilves  6360,00 811,50 0 7171,50 18532,50

öljy  0,00 2128,43 180 2308,43 34626,45

Vuosittaiset lämmityskustannukset, euroa

Säästö
vuodessa  
1316 €

Säästö 15 vuodessa 16 093,95 €

Ilves 811,50  
(sähkö 0,12 €/kWh)

Öljy 2128,43  
(öljy 0,92 €/l)
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MADE IN 
JAPAN

www.toshibasuomi.fi
maahantuoja: 
Oy Combi Cool Ab, 
Pakkalantie 19, 
01510 Vantaa

Jälleenmyyjä:

Tekniset tiedot
Ulkoyksikkö HWS- HWS-P804HR-E 

Hydro sisäyksikkö HWS- HWS-P804XWHT9-E

Lämmitysteho  kW  8.0 

Energian kulutus - lämmitys  kW  1.79 

COP  W/W  4.46 

Jäähdytyskapasiteetti  kW  6.0 

Energian kulutus - jäähdytys  kW  1.94 

Jäähdytyksen energia tehokkuus EER  W/W  3.10 

Sisäyksikön mitat  HxBxT mm  925 x 525 x 355 

Sisäyksikön paino  kg  52 

äänenpainetaso  db(A)  27 

Ulkoyksikön mitat HxBxT mm 1340x900x320

Ulkoyksikön paino kg 92

äänenpainetaso db(A) 49

Kompressori   DC Kaksoisrotaatio 

Kylmäaine   R-410A 

Toshiba Ilves – kustannustehokas 
ratkaisu kotisi lämmitykseen
•	 Hyvä	hyötysuhde:	paljon	lämpöä	pienellä	
 sähkönkulutuksella
•	 Paras	järjestelmä,	jossa	lämmitysvesi	ei	
 kierrä ulkoputkistossa
•	 Joustava	ratkaisu:	voidaan	kytkeä	nykyi-
 sen rinnalle ja laajentaa myöhemmin
•	 Valmistettu	Japanissa:	korkealaatuiset	
 komponentit ja materiaalit
•	 Useita	vaihtoehtoja	varaajaksi
•	 Ei	kaivonporausta,	kuten	maalämmössä
•	 Ei	kuukausimaksua,	kuten	kaukolämmössä
•	 Helppokäyttöisin	ilma-vesilämpö-
 pumppujärjestelmä
•	 Ympäristöystävällinen:	uusiutuvaa	
 energiaa ilmasta


