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A nova consola R32 oferece o conforto ideal para cada estação.
O seu design de consola de chão garante uma distribuição perfeita do fluxo 
de ar (em modo de aquecimento ou arrefecimento), ao mesmo tempo que se 
integra facilmente com qualquer decoração.

CONSOLA
CONFORTO TODO O ANO

Conforto garantido, 
em qualquer condição

Segurança em primeiro lugar 
com modo proteção de crianças

A consola R32 foi concebida para melhorar a 
circulação do ar e aumentar o seu bem-estar, 
independentemente da estação do ano.

Discreto 
em todos os aspectos

A consola encaixa discretamente no interior de sua 
casa. Com linhas simples e um design elegante, 
integra-se perfeitamente no seu interior, com conforto 
reforçado pelo modo Silêncio

A consola Silverstone garante que os membros mais 
novos da família estão protegidos, dispondo do 
modo de segurança para crianças para bloquear 
as configurações e evitar ajustes acidentais.

Dê a si mesmo
tratamento A++ 

Economize com a classificação de eficiência A ++. 
A consola, disponível em 3 tamanhos (10, 13 e 
18), reduz o consumo de energia oferecendo um 
desempenho ideal.

R32
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A Toshiba esforça-se para garantir que seus utilizadores sejam beneficiados com as 
melhores soluções. A Consola R32 é o resultado dessa iniciativa, com uma função de 
distribuição de ar única e altamente eficaz.

Descubra
Modo Fogão de 
Sala

Exclusivo bi-flow 
modo aquecimento de chão

Controle
o seu conforto

O modo de Fogão de Sala exclusivo da Toshiba fornece a difusão ideal do calor 
da  sua lareira ou outras fontes de calor, mantendo o ventilador da unidade interior 
continuamente em baixa velocidade, mesmo com o compressor desligado.

Esta característica original da Toshiba espalha o ar 
quente apenas ao nível do chão, garantindo que o 
calor é distribuído uniformemente pela divisão para 
maior conforto.

Escolha o melhor fluxo de ar dos diferentes padrões 
para atender perfeitamente às suas necessidades. 
Com o ar soprado para cima e para baixo para uma 
distribuição uniforme dentro da divisão, diga adeus 
aos pontos quentes e frios.

CONTROLO 
BI-FLOW  
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Função exclusiva de redução 
de ruído

O modo de operação 
silencioso exclusivo do 
Silverstone permite que o 
utilizador reduza o nível de 
ruído exterior garantindo que a 
vizinhança dorme bem à noite.

Com um toque no comando 
remoto, este modo reduzirá 
o nível de pressão sonora da 
unidade exterior em -3dB (A) 
até 43dB (A), dando maior 
prioridade ao menor nível de 
ruído no exterior sobre rápido 
conforto.

Operaçõa Silenciosa

CONFORTO ILIMITADO

Silêncio EM QUALQUER LUGAR

Modo Silencioso 
PARA UMA VIDA 
CALMA

O modo silencioso pode ser 
ativado no botão do ventilador 
para reduzir a velocidade do 
ventilador e o nível de ruído da 
unidade interior

19dB(A)reduzido até
Sistema Ultra-Silencioso
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MELHORES SOLUÇÕES DE AR  
PARA UM MUNDO MELHOR

Na Toshiba, sempre 
asseguramos que os nossos 
projetos e os objetivos são 
projetados com um futuro 
melhor em mente.
Agora, mais do que nunca, 
as atitudes mudam à medida 
que a tecnologia continua a 
revolucionar o nosso mundo.
Não seguimos ou adaptamo-
nos às mudanças; nós  
antecimamo-nos.
É por isso que a nova 
geração de ar condicionados 
da Toshiba usa o refrigerante 
R32 com baixo potencial de 
aquecimento global.

6.6
SEER até 

4.2
SCOP até Função

Aquecimento de 
chão

3 tamanhos disponíveis

2.5 até 5.0 kW (Arrefecimento)
3.2 até 6.0 kW (Aquecimento)

Criado pela TOSHIBA - TECNOLOGIA INVERTER

auto limpeza

Função de Descongelação
sob pedido

A função de descongelação 
sob pedido exclusiva da 
Toshiba garante que a unidade 
possa ser usada mesmo nas 
condições mais extremas, 
removendo o gelo com um 
toque no comando remoto.

Ar Novo Saudável 
MAGIC COIL® 
A consola está equipada com o
Magic Coil®, que ajuda a evitar que 
água e poeira acomulem no permutador 
da unidade interior. Quando o ar 
condicionado é desligado para limpar 
o permutador com vestígios, o ventilador
continua a funcionar para manter o
permutador limpo e seco e para manter
a alta eficiência energética do ar
condicionado.
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TENHA O CONTROLO, 
A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR

Solução Sem Fios 
PARA O BEM ESTAR

Simplifique a vida com um 
comando remoto inteligente, 
tendo acesso a todas as funções 
do seu ar condicionado com 
um só toque!

Temporizador Semanal
ajusta os horários ON / OFF ou 

programa as configurações 
para cada período de 24 

horas. Podem ser definidas 
até 4 configurações diferentes 

de temperatura e operação 
ON / OFF, com 7 programas 

diferentes possíveis por 
semana (escolha de ON / OFF, 

temperatura definida, modo 
de operação e velocidade do 

ventilador)

Modo Aquecimento de Chão
difunde o ar quente apenas ao nível 

do chão, garantindo que o calor é 
distribuído uniformemente dentro 

da divisão

Modo Silencioso
A unidade interior trabalha no 
seu nível de ruído mais baixo. 
Ao mudar a ventilação para 
velocidade super baixa, o 
ruído produzido pela unidade 
interior é reduzido em 3 dB 
(A) em comparação com a 
operação de baixa energia.

Descongelamento 
sob pedido
garante que a unidade 
possa ser usada mesmo nas 
condições mais adversas, 
removendo o gelo com um 
toque no comando remoto

Seleção de Potência
gere o consumo do seu ar 
condicionado, adaptando 
a sua potência às suas 
necessidades

8°C
ative este modo de proteção 
contra congelamento ao 
sair de casa no inverno para 
garantir que permanece uma 
temperatura mínima definida

Modo Fogão de Sala
fornece a difusão ideal do 
calor da lareira ou de outras 
fontes de calor. O ventilador 
da unidade interior continua 
a funcionar em baixa 
velocidade, mesmo quando o 
compressor é desligado

CDU Silencioso
A função exclusiva da Toshiba 
reduz o ruído da unidade 
exterior para uma vizinhança 
mais silenciosa.
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MIME-SE
COM A QUALIDADE JAPONESA

5 utilizadores
10 unidades

Un. Exterior silenciosa para 
redução de ruído

Modo fogão 
de sala

Modo de proteção 
anticongelamento

8°C

Alta 
potênciaHi POWER8°CAssuma total controlo do seu conforto com a app 

Toshiba Home AC Control. Simples de usar no seu 
smartphone ou tablet, tanto em casa como no 
trânsito.

Personalize o seu conforto, encontrando o nível 
de arrefecimento ou aquecimento perfeito 
para a sua famíl ia a qualquer momento. 
Quando estiver em casa, basta substituir o 

comando inf ravermelhos pela apl icação 
intuitiva. Isto também facilita o acesso ao seu 
ar condicionado fora de casa, permitindo que 
você adapte o seu conforto!

Melhore o seu conforto 
EM CASA OU FORA

Tecnologia inverter 
Inovativa da Toshiba
A tecnologia inovadora de compressor rotativo 
da Toshiba combina desempenho exemplar com 
confiança excepcional. Minimizando as flutuações 
para garantir uma temperatura constante, 
aumenta a eficiência enquanto opera com baixo 
ruído.
A tecnolia Inverter da Toshiba permite que a 
consola regule a capacidade de aquecimento e 
arrefecimento em todos os momentos, ajustando 
a velocidade do compressor de acordo com a 
necessidade.

Design
e confiança
Inovação, eficiência, alta confiabilidade, economia 
de energia, respeito pelo meio ambiente ... Estes 
poderosos valores estão no centro de tudo o que 
fazemos na Toshiba.

Há mais de 50 anos, a Toshiba fornece os seus 
clientes com a precisão garantida e a experiência 
da prestigiada qualidade japonesa.



TOSHIBA Air Conditioning participates in the  
ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). 
Check ongoing validity of certificate: 
www.eurovent-certification.com
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SILVERSTONE  Dados de Desempenho
Unidade Exterior RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-18J2AVSG-E
Unidade Interior RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E
Potência arrefecimento kW 2.5 3.5 5.0
Potência arref. (mín. - máx.) kW 0.95 - 3.2 1.05 - 4.1 1.2 - 5.6
Consumo (mín. - nominal - máx.) kW C 0.21 - 0.59 - 0.90 0.27 - 0.87 - 1.20 0.34 - 1.68 - 2.00
Pdesign arrefecimento kW 2.5 3.5 5.0
EER W/W 4.24 4.02 2.98
SEER 7.2 7.0 6.8
Classe efic. energética C A++ A++ A++
Potência aquecimento kW 3.2 4.2 6.0
Potência aquec. (mín. - máx) kW 0.85 - 4.40 1.0 - 5.0 1.3 - 6.3
Consumo (mín. - nominal - máx.) kW H 0.18 - 0.82 - 1.25 0.22 - 1.27 - 1.55 0.31 - 2.05 - 2.20
Pdesign aquecim.  (Tbiv-7°C) kW 2.5 3.0 4.0
COP W/W 3.90 3.31 2.93
SCOP 4.7 4.7 4.6
Classe efic. energética H A++ A++ A++

SILVERSTONE    Dados Físicos da Unidade Interior
Unidade Interior RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s C 492 - 136 528 - 146 600 - 166
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s C 258 - 71 270 - 75 366 - 101
Nível pressão sonora (máx/mín) dB(A) C 39/23 40/24 46/31
Nível de potência sonora (máx) dB(A) C 52 53 59
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s H 492 - 136 552 - 153 660 - 183
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s H 258 - 71 288 - 80 366 - 101
Nível pressão sonora (máx/mín) dB(A) H 39/23 40/24 47/31
Nível de potência sonora (máx) dB(A) H 52 53 60
Dimensões (Alt x Larg x Prof) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
Peso kg 16 16 16

SILVERSTONE    Dados Físicos da Unidade Exterior
Unidade Exterior RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-18J2AVSG-E
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s C 1890- 524 1950 - 540 2076 - 576
Nível pressão sonora (máx)   dB(A) C 45 47 49
Nível pressão sonora (máx)   dB(A) C 58 60 62
Intervalo de funcionamento °C C -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46
Caudal de ar (máx) m3/h - l/s H 1890 - 524 1950 - 540 2076 - 576
Nível de pressão sonora dB(A) H 47 49 51
Nível de potência sonora dB(A) H 60 62 64
Intervalo de funcionamento °C H -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24
Dimensões (Alt x Larg x Prof) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Peso kg 26 30 34
Tipo de compressor DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary
Ligação abocardada (gás-líquido)pol. 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1/2” - 1/4”
Comp. mín de tubagem m 2 2 2
Comp. máx de tubagem m 20 20 20
Máxima diferença de altura m 12 12 12
Comp. tubagem sem carga m 15 15 15
Carga de refrigerante (R32) kg 0,55 0.8 1.10
Alimentação V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

C: Modo arrefecimento
H: Modo aquecimento



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresarial Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300 
        geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
www.megaclima.pt
www.megaclima.pt
mailto:lisboa@megaclima.pt
mailto:queluz@megaclima.pt
mailto:geral@megaclima.pt

