CE9, CE12 Nordic Deluxe

Värmedrift till
-10ºC

CE9, CE12 Nordic Deluxe
Sveriges mest sålda
Panasonics Nordic Deluxe Inverter är uppföljarna till
Sveriges mest sålda luftvärmepumpar. Dessa lite enklare
basmodeller passar perfekt i fritidshus, garage, verkstäder
eller mindre villor där energibehovet inte är så stort.
Exklusiv för Norden
CE-modellerna är exklusivt tillverkade för Panasonics
distributörer i Norden och deras återförsäljare. Förväxla ej
med E9GKE och E12GKE som är byggda för södra Europa!
Styrs med fjärrkontroll
Värmepumpen styrs enkelt med en trådlös fjärrkontroll.
Med ett knapptryck kontrollerar du värmen på vintern
eller svalkan på sommaren. Njut av skön värme och spara
tusenlappar år efter år genom minskade energikostnader.

Unik Nordenmodell

Bättre inomhusklimat

Mer än bara en värmepump!

Anpassad för Norden
Nordic Deluxe-serien har keramiskt lager i ﬂäktmotorn, uppdaterad kompressor och en 5-punkts
extraisolering i utomhusdelen.

Eliminerar skadliga partiklar
Panasonics nya luftreningssystem
e-ion Air Purifying System ser till
att inomhusluften alltid är fräsch.

Luftkonditionering
Blir det för varmt på sommaren
räcker det med ett knapptryck
på fjärrkontrollen så får du skön
svalka!

Alltid med vinterutrustning
Värmekabel med termostat ingår
alltid när du köper din Panasonic
av LMG. Denna åtgärd säkerställer
att bottentråget inte isar igen.

Systemet arbetar helt automatiskt, det känner av när luften
blivit dålig och startar genast en
reningsprocess som fångar damm
och eliminerar allergiämnen, virus
och bakterier.

Avfuktning
Anläggningen har även en effektiv
avfuktningsfunktion som passar
bra om det blir rått inomhus på
hösten.

Märke

Panasonic

Panasonic

Modell

CE9

CE12

Värmekapacitet, W

800-5000

800-6500

Energiförbrukning i värmedrift, W

165-1340

175-1890

COP (verkningsgrad)

4,31

3,81

Kylkapacitet, W

800-3000

800-4000

Energiförbrukning i kyldrift, W

175-750

185-1180

Spänning, V

230

230

Lämplig säkring

10 A trög

10 A trög

Max/min rörlängd, m

15/3

15/3

Antal ﬂäkthastigheter

5

5

Mått inomhusdel (hxbxd), mm

280x799x183

280x799x183

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg

34/9

35/9

Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg/superlåg

39/25/22 dbA

42/28/25 dbA

Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyldrift

47/46 dbA

50/48 dbA

Kompressortyp

Rotation

Rotation

Energiklass värmedrift/kyldrift

A/A

A/A

Mer info ﬁnns på www.lmg.nu

