funktion, design och trygghet
Är du ägare till en fastighet med ett kostsamt och krävande värmesystem?
Genom att komplettera ditt befintliga värmesystem med en energisnål klimatanläggning sänker du dina värmekostnader
och får samtidigt ett renare och friskare inomhusklimat. En klimatanläggning är en energisnål produkt som erbjuder användaren
en rad applikationer som värmedrift, kyldrift, avfuktning och luftrening i en och samma apparat. Med bara ett knapptryck
kontrollerar du enkelt värmen på vintern, svalkan på sommaren eller växlar mellan de olika komforthöjande funktionerna.
Det finns en rad olika modeller och effektstorlekar som fungerar lika bra i fritidshus och villor som i garage och större lokaler.
Exklusiva nordenmodeller för auktoriserade distributörer i Norden och deras återförsäljare.
Baserat på 30 års erfarenhet på den nordiska marknaden har Panasonic utvecklat olika tekniker och åtgärder för att möta behoven
i det nordiska klimatet. Panasonic har utrustat alla sina nordenmodeller med bland annat högeffektiva e-scrollkompressorer,
vevhusvärmare, trågvärmare, 5-punkts ljud- och tilläggsisolering, smart mikroprocessor programmerad för drift i kyla och bara
använt sig av slitstarka komponenter konstruerade för kontinuerlig drift året runt.
Funktion, kvalité och trygghet!
När du köper din klimatanläggning från Panasonic så får du inte bara en bra produkt, du får funktion och kvalité till största
möjliga trygghet. Gör som många andra och upptäck det unika förhållandet mellan sänkta värmekostnader och höjd komfort
tillsammans med en klimatanläggning.
XE9JKE-5 / XE12JKE-5

Etherea CE-serien

Etherea NE/XE-serien

Flagship HE-serien

CE-serien har varit Sveriges populäraste och mest sålda
klimatanläggning genom alla tider. Denna lite enklare
basmodell passar perfekt för dig som inte ställer höga krav på
extra funktioner utan bara vill använda basegenskaperna man
får med en klimatanläggning.

NE / XE-serien är ett bra val för både villa- och fritidshusägare.
Utrustad med funktion som gör det möjligt att köra
klimatanläggningen i värmedrift +8 eller +10°C. Perfekt som
underhållsvärme i garage, fritidshus eller andra lokaler som
behöver minimal värmeenergi.

HE-serien, även kallad ”Flagship”, är modellen för dig som vill
ha största möjliga besparing i lokaler där energibehovet är
stort. Stilren benvit design med runda eleganta former med
komponenter optimerade för högsta energieffektivitet och
bästa möjliga luftflöde.

Med en funktionell och vacker ny design smälter
klimatanläggningen in lättare med den övriga interiören.
Designserien Etherea har en kurvig och elegant framtoning
som gör att klimatanläggningen får ett slankare utseende
och smälter in i väggen på ett mer tilltalande sätt än tidigare
modeller.

I denna modell ser det unika luftreningssystemet
e-ion +Plus till att inomhusluften alltid är ren och fräsch.
Systemet känner automatiskt av när luften blivit dålig och
startar då genast en reningsprocess som fångar in damm och
eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Förutom den
benvita Etherea-designen finns modellen även i ett exklusivt
silverutförande i XE-serien.

HE-serien har även lite högre värmeeffekt än de traditionella
klimatanläggningarna. Detta har gett modellen ett bredare
användningsområde som gör den lämplig även till den riktigt
stora lokalen. Även HE-serien är utrustad med funktion för
underhållsvärme på +8 eller +10°C för att möta kraven som
finns för användning av minimal värmeenergi.

Modell

CE9JKE

CE12JKE

NE9JKE / XE9JKE-5

NE12JKE / XE12JKE-5

HE9JKE

Värmekapacitet, W

600-5000

600-6500

600-5400

600-6600

600-6500

HE12JKE
600-7700

Kylkapacitet, W

600-3000

600-4000

600-3000

600-4000

600-3000

600-4000

Energiförbrukning i värmedrift, W

120-1340

120-1890

115-1360

115-1850

115-1720

115-2280

Energiförbrukning i kyldrift, W

125-750

125-1180

120-745

120-1170

120-700

120-1050

COP / EER

4,31 / 4,41

3,81 / 3,83

4,36 / 4,44

3,84 / 3,85

5,22 / 5,10

4,62 / 4,12

Energiklass värmedrift / kyldrift

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

Mått inomhusdel (hxbxd), mm

290x870x204

290x870x204

290x870x204

290x870x204

298x870x199

298x870x199

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

540x780x289

540x780x289

540x780x289

540x780x289

Ljudnivå inomhusdel låg/hög, dbA

25/40

28/42

23/40

26/42

23/42

26/44

Ljudnivå utomhusdel, dbA

46

48

46

48

46

48

Kompressortyp

E-Scroll

E-Scroll

E-Scroll

E-Scroll

E-Scroll

E-Scroll

Värmedrift ner till minst, utomhustemperatur

-20°C

-20°C

-20°C

-20°C

-20°C

-20°C

Kyldrift ner till minst, utomhustemperatur

+16°C

+16°C

-15°C

-15°C

+16°C

+16°C

Trågvärmare / Vevhusvärmare

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Underhållsvärme, +8°C & +10°C

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Luftrening, e-ion +Plus med Patrol Sensor

-

-

Ja

Ja

-

-

Luftrening, Super Alleru-Buster

-

-

-

-

Ja

Ja

Kan fjärrstyras på distans via tillbehör, SMS-952

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämplig för att värma lokaler upp till

125m2 / 300m3

160m2 / 390m3

135m2 / 320m3

160m2 / 390m3

160m2 / 390m3

190m2 / 460m3

ÅTERFÖRSÄLJARE

Svensk generaldistibutör för Panasonic Nordic.
Mer info finner du på: www.lmg.nu

