NYA VÄRMEPUMPAR FRÅN
PANASONIC 2013-2014
• Nanoe-G luftreningssystem, 99% effektiv
mot både luftburet och vidhäftande mögel,
virus och bakterier
• Maximal effektivitet och komfort
med Econavi solljussensor
• Fjärrstyr värmepumpen med SMS eller
trådlös internetuppkoppling (WiFi)
• Stoppa in 1kW i elektricitet och få
otroliga 5,57kW tillbaka i värme
• Energiklass A+++ (SCOP: 5.40)
• Modeller testade ner till -25ºC av SP
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luftrening
Panasonics senaste värmepumpsmodeller är utrustade med ett nytt luftreningssystem som kallas Nanoe-G. Det använder nanoteknik för att rena luften i rummet.
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*² Luftburen rening certifierad av Kitasato forskningscenter
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Bakterier, virus och mögel.
Bakterier, virus och mögel.

SOLLJUSSENSOR
SOLLJUSSENSOR
Econavi-systemets intelligenta sensorer känner av solljusets intensitet och undviker onödig energiförbrukning.
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och behaglig.
Econavi-sensorerna
automatiskt
temperaturen för att spara så mycket energi som möjligt samtidigt
som luften i rummet hålls varm och behaglig.
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www.eggeassociats.net
www.eggeassociats.net

*¹ 3 triljoner är det simulerade antalet fina Nanoe-G partiklar vid givna förhållanden. Verkliga värden fina Nanoe-G partiklar mitt i rummet på 13 kvm: 100 000/cc under förutsättning att antalet fina Nanoe-G
*¹ 3 triljoner partiklar
är det simulerade
antalet finaöver
Nanoe-G
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vidresultat
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partiklar är jämnt fördelade över hela rummet. Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden.
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steg längreharoch
presenterar
cloudbaserad
internettjänst
som göroch
att kylning.
du kan styra
värmepump
Panasonic
alltid
levereratenhögeffektiva
system
för uppvärmning
Nu tardinman
tekniken var
ett i
världen
du och
än befinner
dig. en
Styrcloudbaserad
din hemmamiljö
med hjälpsom
av din
eller din
Android
eller från
steg
längre
presenterar
internettjänst
göriPad,
att duiPhone
kan styra
värmepump
vardin
i
PC medduinternet-uppkoppling.
erbjuder
som omeller
du var
hemma:
världen
än befinner dig. Styr IntesisHome
din hemmamiljö
med samma
hjälp avfunktioner
din iPad, iPhone
Android
ellerstart/stopp,
från din

Vald temperatur

FÖRLORAD
ENERGI!
FÖRLORAD
ENERGI!

23 ºC
23
ºC
AVLÄSNING

Vald temperatur

Econavi känner av och minskar
AVLÄSNING
kyleffekten.
Econavi
känner av och minskar
kyleffekten.

Vald temperatur

REDUCERAD
FÖRLORAD
REDUCERAD
ENERGI
FÖRLORAD
ENERGI

24 ºC
24
ºC
REDUCERAD FÖRLORAD ENERGI
Vald temperatur

Reducerar kyleffekten
vad
REDUCERAD
FÖRLORAD med
ENERGI
som skullekyleffekten
ha krävts med
för attvadhöja
Reducerar
temperaturen
med 1 för
°C.att höja
som
skulle ha krävts
temperaturen med 1 °C.

NYHET
Vald temperatur

Vald temperatur

26 ºC

2012

MULET
Econavi sätts på när det är mulet/
mörkt.
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25 ºC

AVLÄSNING
Econavi känner av och minskar
uppvärmningseffekten.

Vald temperatur
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REDUCERAD FÖRLORAD ENERGI
Reducerar uppvärmningseffekten
med vad som skulle ha krävts för
att sänka temperaturen med 1 °C.
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Smartphone-kontroll
finns som tillval.

Har du ingen internetuppkoppling hemma kan du med tillbehöret SMS954 enkelt
fjärrstyra och ändra driftsläge på värmepumpen med hjälpa av en vanlig mobiltelefon.
Genom att skicka SMS kan du bekvämt och enkelt växla mellan olika driftslägen för
t.ex. värme, kyla eller underhållsvärme. Installerad och klar på 10 minuter och kräver
bara ett vanligt SIM-kort för att fungera.

NYA HEATCHARGE
KRAFTFULL OCH EFFEKTIV
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Econavi känner av och minskar
kyleffekten.

SMS954:

ALLA

ITET
KTIV NT T
E
F
F
SCOP
E
RU LIGHE N
A+ ÅRTREUTKTIONESI IGENN-KRAVE
D
S
KON NYA ECO
MED

· Energy charge system. Lagrad värme
används för snabb uppvärmning när
systemet sätts i drift samt för att ge
värme under avfrostning

·Avfrostning
Maximal effektivitet
ochej
komfort
som
störmed
värmeproduktionen
Econavi solljussensor

tidigare bara gått till spillo. Lagringsenheten (Heatcharge System) är en unik teknik

·från
Nanoe-G
luftreningssystem
Panasonic
som lagrar spillvärmen från kompressorn för att sedan använda

6,60 kW
CS-XE12NKE-5
CS-NE12NKE
CU-NE12NKE
4,00 (0,85 - 6,60)
4,07
4,35 (5,15 - 3,63)
4,11 A+
3,6
3,50 (0,85 - 4,00)
4,02 (5,00 - 3,57)
295 x 870 x 255 / 622 x 824 x 299
48 / 50
-15 / +43
-20 / +24
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* Preliminära uppgifter.

till avfrostningar för att inte avbryta värmeproduktionen.
·energin
Kraftfullare
luftflöde gör att du
-20 ºC
Med
den nya tekniken
blir avfrostningscykeln
halverad och värmepumpen kan leverera maximal
snabbare
uppnår
önskad temperatur
dubbelt
snabbt jämfört
med tidigare.
finns
på nya VE-modellen
och värmeär världens
Inverter+ systemet gervärmeeffekt
Nanoe-G
är ett så
system
Econavi-tekniken
kännerTekniken
av
Vår utomhusenhet
är
Panasonics
i rummet
energibesparingar på första
som använder
nanoteknik
och minskar
onödig driftenergiklass
en avA+++,
de tystaste
pump ger värme vid
värmepump
i detta
segment som
har tilldelats
denpåhögsta ErP-rankingen.
luftrening
med
nanoteknik

supertyst
fläkt
23 dB

solljusdetektering

SUPER QUIET

upp till 50 %. Du och
naturen vinner på det.

för att rena luften i
rummet. Resultatet är ett
värmerenare inomhusklimat.

unik
funktion
under
avfrostning

genom att optimera systemet
efter inomhusmiljön. Du kan
effektivt spara energi med
bara en knapptryckning.

marknaden. Inomhusdelen avger nästan
omärkliga 23 dB.

REDUCERAD FÖRLORAD ENERGI
Reducerar kyleffekten med vad
som skulle ha krävts för att höja
temperaturen med 1 °C.

Wi-fi:

Maximal kapacitet
5,40 kW
Inomhus silver
CS-XE9NKE-5
Inomhus vit
CS-NE9NKE
Utomhus
CU-NE9NKE
Värmekapacitet
Nominell (Min - Max)
kW
3,40 (0,85 - 5,40)
Värmekapacitet vid -7 ºC
Nominell
kW
3,33
COP
Nominell (Min - Max)
Energibesparing
4,86 (5,15 - 4,12)
SCOP*
Nominell
Energibesparing
4,36 A+
P design vid -10 ºC
kW
2,8
Kylkapacitet
Nominell (Min - Max)
kW
2,50 (0,85 - 3,00)
EER
Nominell (Min - Max)
Energibesparing
4,85 (5,00 - 4,23)
Mått
Inomhus / Utomhus (H x B x D)
mm
295 x 870 x 255 / 622 x 824 x 299
Ljudtrycksnivå
Kylning / Uppvärmning (Hi)
dB(A)
46 / 47
Driftområde När värmepumpen är
Kylning
ºC i utomhusdelen
-15värmeenergi
/ +43
i driftMinså/ Max
avger kompressorn
som
Uppvärmning Min / Max
ºC
-20 / +24

energibesparing
i klass A

24 ºC

NE, HE, VE

Panasonic har alltid levererat högeffektiva system för uppvärmning och kylning. Nu tar man tekniken ett
steg längre och presenterar en cloudbaserad internettjänst som gör att du kan styra din värmepump var i
världen du än befinner dig. Styr din hemmamiljö med hjälp av din iPad, iPhone eller Android eller från din
PC med internet-uppkoppling. IntesisHome erbjuder samma funktioner som om du var hemma: start/stopp,
lägesväljare, temperaturväljare, rumstemperatur med mera.

STYR DIN VÄRMEPUMP
VAR DU ÄN BEFINNER DIG

Vald temperatur

23 ºC

A+++
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA
MEDSMS
SMARTPHONE OCH
ELLER
TRÅDLÖS INTERNETUPPKOPPLING
INTERNETUPPKOPPLING

TIL

Till följd av pågående produktinnovation gäller specifikationerna i detta produktblad med reservation för typografiska fel, och kan bli föremål för smärre ändringar av tillverkaren utan föregående meddelande, i syfte att förbättra produkten. Helt eller delvis återgivande av detta produktblad är förbjudet utan uttryckligt tillstånd från Panasonic.

Vald temperatur

26 ºC

Panasonic förbehåller sig rätten att ändra produktens specifikationer

ner till

förhindrar
frysskador

OUTDOOR
TEMPERATURE

SUMMER HOUSE

värmekapacitet

utomhustemperaturer
ner till -20 °C.

enkel

kontroll
med BMS

Du kan även använda underhållsvärme, +8 ºC/+10 ºC grader. På så
sätt förhindrar du att temperaturen i
huset går ner mot fryspunkten under
de kallaste vintermånaderna samtidigt
som minimal mängd energi för uppvärmning förbrukas.

Anslutning för kommunikationsporten är integrerad i inomhusenheten vilket gör det enkelt att
koppla och kontrollera din värmepump tillsammans med ditt övergripande kontrollsystem.

HEATCHARGE

www.panasonic.se
STABIL UPPVÄRMNING

Genom att använda lagrad värme kan inomhustemperaturen
Kontaktinformation:
hållas stabil
Panasonic Nordic AB / Postadress: Box 6060 / 141 06 Kungens Kurva
Även när uppvärmningsdriften stängs av för avfrostning kan den lagrade
Telefon: +46 8 680 26 00 / Fax: +46 8 680 27 31 / www.panasonic.se
värmen hålla en jämn och skön inomhusvärme. Det eliminerar tidigare
besvär med varierande innetemperatur när uppvärmningen tillfälligt
måste stängas av.
KONVENTIONELLT SYSTEM

DRIFTEN
STÄNGS AV

Kompressor

RUMMET BLIR GRADVIS KALLARE
Avfrostning

Sommar

Höst

Vinter

FORTSATT
DRIFT

VärmeAvfrostning
lagrande
med simultan
komponenter uppvärmning
Kompressor

Spillvärme Avfrostning

Mellan 11 och 15 minuter.

Komfort året
PANASONIC
1X4.om
KOMFORT ÅRET OM
Panasonic har 30 års erfarenhet av att konstruera och installera klimatsystem
som anpassats speciellt för nordiska klimatförhållanden. Våra värmepumpar hör
till marknadens mest effektiva och i det breda sortimentet finns konkurrenskraftiga alternativ till de flesta traditionella uppvärmnings- och kylningssystem.
Med ett värmepumpssystem från Panasonic får du ett idealiskt inneklimat oavsett
väder. Förutom ren och behaglig inomhusluft kan värmepumpen också hjälpa till
att hålla uppvärmningskostnaderna nere – även under kalla vintermånader.
Vår

Rumstemperaturen sjunker
Mellan 5 och 6 ºC

RUMMET HÅLLS UPPVÄRMT
Avfrostning

Rumstemperaturen sjunker

Mellan 5 och 6 minuter.

Mellan 1 och 2 ºC

5 års

garanti på
kompressor

CONNECTIVITY

* Tiden det tar att frosta av och hur mycket temperaturen sjunker i rummet beror på i vilken kringmiljö systemet
används (hur rummet är isolerat, tätat etc) driftsförhållanden och temperatur.
* Utgående lufttemperatur sjunker under avfrostningsprocessen. Hur mycket temperaturen i rummet sjunker
beror på i vilken kringmiljö systemet används (hur rummet är isolerat, tätat etc) driftsförhållanden och
temperatur.
* Vid miljöer som orsakar mycket frostbildning, kan uppvärmningen tillfälligt upphöra vid avfrostning.

5 års garanti på
kompressorn.
För mer
information,
kontakta din
leverantör.
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SCOP

SCOP
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A
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INVERTER CE. HÖG KOMFORT ÅRET
RUNT TILL EN LÅG KOSTNAD

ETEHREA NE. EFFEKTIVARE
MED NY ECONAVI-TEKNIK

FLAGSHIP HE. HÖGRE BESPARING
OCH EFFEKTIVITET

HEATCHARGE VE. VÅR MEST
EFFEKTIVA VÄRMEPUMP

• Nordenanpassad Inverter
• Inbyggd tråg- och vevhusvärmare

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordenanpassad Inverter
Inbyggd tråg- och vevhusvärmare
Nanoe-G luftreningssystem
Econavi med solsensor
Underhållsvärme, +8/10°C
IntesisHome®

värmekapacitet

värmekapacitet

ner till -20ºC
NORDENANPASSAD

ner till -20ºC
NORDENANPASSAD

OUTDOOR TEMP

MODELL
Värmekapacitet
Ineffekt, värmedrift
Verkningsgrad, värme1)
Kylkapacitet
Ineffekt, kyldrift
Verkningsgrad, kyla1)
Avfuktningskapacitet
Ljudnivå2)
Mått, (H x B x D)3)
Vikt
Arbetsområde
Rördiameter

Min-Max
Min-Max
Vid +7ºC ute
Säsong / år
Min-Max
Min-Max

Inomhusdel
Utomhusdel
Inomhusdel
Utomhusdel
Inomhusdel
Utomhusdel
Värmedrift
Kyldrift
Vätskerör
Gasrör
Heat +8/+10ºC
Soft-Dry
Powerful
Fan
Quiet
Timer

Underhållsvärme
Avfuktningsläge
Kraftfullt läge
Enbart fläktläge
Supertyst läge
24 timmars timer
Omstart vid strömavbrott
Kompressor
Köldmedium
Vevhusvärmare
Fabriksmonterad trågvärmare
Lagringsenhet (Heatcharge System)
Dammfilter
Luftreningssystem
Econavi med solsensor
IntesisHome® KNX-styrning via dator & smartphone

W
W
COP
SCOP
W
W
EER
l/dygn
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg
ºC
ºC
mm (tum)
mm (tum)

luftrening
med
nanoteknik

OUTDOOR TEMP

Nordenanpassad Inverter
Inbyggd tråg- och vevhusvärmare
Nanoe-G luftreningssystem
Econavi med solsensor
Underhållsvärme, +8/10°C
IntesisHome®
Testad ner till -25ºC av SP

35%

förhindrar
frysskador

värmekapacitet

besparing

FRITIDSHUS

ner till -25ºC
IntesisHome®

NORDENANPASSAD

luftrening
med
nanoteknik

OUTDOOR TEMP

förhindrar
frysskador
FRITIDSHUS

Nordenanpassad Inverter
Inbyggd tråg- och vevhusvärmare
Lagringsenhet (Heatcharge System)
Nanoe-G luftreningssystem
Econavi med solsensor
Underhållsvärme, +8/10°C
IntesisHome®
Energiklass A+++ (SCOP: 5.40)
Testad ner till -25ºC av SP

35%

värmekapacitet

besparing

ner till -25ºC
IntesisHome®

NORDENANPASSAD

OUTDOOR TEMP

luftrening
med
nanoteknik

förhindrar
frysskador

35%

besparing

FRITIDSHUS

IntesisHome®

INVERTER CE

ETEhrea NE

FLAGSHIP HE

HEATCHARGE VE

CE9PKE
850-5100
185-1350
4,59
3,90 A
850-3000
190-740
4,59
36
25-40
46-62

NE9PKE
850-5500
165-1330
4,86
4,50 A+
850-3000
170-710
4,85
36
23-40
46-62

HE9PKE
HE12PKE
850-6550
850-7750
165-1710
165-2280
5,57
4,97
4,90 A++
4,80 A++
850-3000
850-4000
170-670
170-990
5,49
4,22
36
48
23-42
26-44
46-62
48-65
295 x 870 x 255
622 x 824 x 299
10
38
-25 - +24
+16 - +43
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Rotation
R410A
Ja
Ja
Nej
Ja
Nanoe-G
Ja
Tillbehör

VE9NKE
VE12NKE
600-7700
600-8400
140-2720
140-3160
5,47
4,91
5,40 A+++
5,10 A+++
600-3000
600-4000
140-790
140-1100
5,15
3,98
36
48
23-44
26-45
49-64
50-65
295 x 890 x 275
623 x 799 x 299
14,5
43
-25 - +24
-10 - +43
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Rotation
R410A
Ja
Ja
Ja
Ja
Nanoe-G
Ja
Tillbehör

CE12PKE
850-6600
190-1990
4,04
3,80 A
850-4000
195-1160
3,68
48
28-42
48-65
290 x 870 x 214
622 x 824 x 299
9
36
-20 - +24
+16 - +43
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Rotation
R410A
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

NE12PKE
850-6700
165-1870
4,35
4,20 A+
850-4000
170-1120
4,02
48
26-42
48-65
295 x 870 x 255
622 x 824 x 299
10
36
-20 - +24
-15 - +43
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Rotation
R410A
Ja
Ja
Nej
Ja
Nanoe-G
Ja
Tillbehör

1) EER- och COP-klassificering är 230 V i enlighet med EU-direktiv 2002/31/EC.
2) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten.
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
3)	Lägg till 70 mm för röringång.

Auktoriserad distributör:
Luftmiljögruppen i Sverige AB
Postadress: Box 139, 431 22 Mölndal
Besöksadress: Ågatan 38, 431 37 Mölndal
Telefon:
Fax:
E-post:
Internet:

+46 (0)31-38 31 500
+46 (0)31-27 16 41
info@lmg.nu
www.lmg.nu

auktoriserad DISTRIBUTÖR
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