E9GFE, E12GFE Floor Deluxe
Ny golvmodell
Panasonic Floor Deluxe Inverter är en serie luftvärmepumpar
som med fördel kan placeras på golvet. Dessa lite enklare
golvmodeller passar perfekt i fritidshus eller villor där man
hellre placerar sin värmepump på golvet istället för på väggen.
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.

Säker drift

Skonar plånbok & miljö

Mer än bara en värmepump!

Drift ner till -15°C
Floor Deluxe-serien har keramiska
lager i fläktmotorn, vevhusvärmare
och extra isolering som borgar för
säker värmedrift ända ner till -15°C.

Sparar massor!
Vid +7°C utomhustemperatur ger
den 4,16 resp. 3,64 gånger mer i
form av skön värme jämfört med
vad den förbrukar!

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.

Miljövänlig värme
Energimyndigheten har nyligen
presenterat en rapport som visar
att endast solvärme har mindre
miljöpåverkan än värmepumpen.

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

Modell

E9GFE

E12GFE

Värmekapacitet, W

800-5000

800-6100

Energiförbrukning i värmedrift, W

165-1360

175-1775

COP (verkningsgrad)

4,16

3,64

Kylkapacitet, W

800-3000

800-3800

Energiförbrukning i kyldrift, W

175-780

185-1140

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

600x700x210

600x700x210

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg

31/14

34/14

Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg/superlåg, dbA

38/27/23

39/27/23

Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyldrift, dbA

47/46

50/48

Kompressortyp

Rotation

Rotation

Energiklass värmedrift/kyldrift

A/A

A/A

Mer info finns på www.lmg.nu

