Uusi Etherea-mallisto tekee energiatehokkuudesta designia. Hoikistunut muotoilu
vahvistaa ilman kiertoa ja vaimentaa ääntä. KNX-liitäntä ja viikkoajastin kytkevät
ilmalämpöpumpun osaksi älykästä kotia. Puhdistava e-ion-suodatus on lapsiperheen
unelma. Säästölämpö ja talvivarustelu saavat kaunottaren viihtymään myös mökillä.
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tehokas

Edistyksellinen kierukkakompressori (scroll) lisää tehoa yli
20 prosenttia ja alentaa vastaavasti sähkönkulutusta.

jäätymätön

Kompressorinlämmitin ja sulanapitokaapeli vakioina, todellinen
talvimalli lämmittää myös kovilla pakkasilla.

säästeliäs

Tasainen +8 tai +10 asteen säästölämpö säästää energiaa mökillä, autotallissa ja varastossa. Toimintoon saa gsm-ohjauksen.

hiljainen

Kompressoritekniikka, 2-lapainen puhallinsiipi ja kestävä keraaminen laakerointi tekevät laitteesta markkinoiden hiljaisimpia (23dB).

289 mm

780 mm

Paino: 37 kg

•

uutta

Entistä elegantimpi muotoilu

KNX-liitäntä, väylä älykotiin eli integroitavissa
kiinteistön automaatiojärjestelmiin
• Viikkoajastin, 6 ajastusta päivässä,
42 viikossa
•

vihreä valinta
Panasonic on sitoutunut valmistamaan energiatehokkaita
tuotteita energia-tehokkaasti. Ainutlaatuinen säästölämpötoiminto ei jäähdytä tilaa 8 asteeseen, vaan ainoastaan
kierrättää ilmaa, jotta koko tila pysyy tasalämpöisenä.

115 W

E-IONit puhdistavat ilmaA

SÄHKÖÄ 1 360 W 1 850 W
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Elektrostaattinen e-ion -suodatus muuttaa
pölyhiukkasten varauksen negatiiviseksi, ja pöly
takertuu positiivisesti varattuun suodattimeen.
Bakteereita, viruksia ja hometta sisältävien hiukkasten
määrä vähenee, ja ilmasta tulee terveellisempää.
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600 W LÄMPÖÄ

pohjolan kokenein
Panasonic on toimittanut 30
vuoden aikana yli puoli miljoonaa
ilmalämpöpumppua Pohjoismaihin.
Kokemus näkyy kentällä: uudet mallit ovat selvinneet
jäätymättä viime vuosien kovista pakkastalvista.

5 400 W 6 600 W

Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö

CS-NE/XE9MKE
CU-NE/XE9MKE

CS-NE/XE12MKE
CU-NE/XE12MKE
4 000 (600—6 600)

Lämpöteho (min—max)

3 400 (600—5 400)

Kulutus (min—max)

730 (115—1 360)

960 (115—1 850)

Lämpökerroin (COP)

4,66 (5,22—3,97)

4,17 (5,22—3,57)

2 500 (600—3 000)

3 500 (600—4 000)

Kylmäteho (min—max)
Kulutus (min—max)

540 (120—745)

910 (120—1 170)

Kylmäkerroin (EER)

4,63 (5,00—4,03)

3,85 (5,00—3,42)

l/h max

1,6

2

m3/h max

750

810

Äänitaso sisäyksikkö

dBA min/max

23/40

26/42

Äänitaso ulkoyksikkö

dBA max

47

50

Lämmitys /jäähdytys

A /A

A /A

Kosteuden poisto
Ilmavirta

Energialuokka

Turvallista valintaa tukevat perinteikäs maahantuoja,
osaavat asentajat, luotettavat jälleenmyyjät sekä
markkinoiden paras takuu ja huolto. Laitteilla on
kotitalouskäytössä 4 vuoden täystakuu.

