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FLAGSHIP ÄR EN AV VÅRA 
MEST EFFEKTIVA OCH 
KRAFTFULLA VÄRMEPUMPAR

Maximal effektivitet och komfort tack 
vare ny Econavi-teknik

Nanoe-G luftreningssystem

Elegant design

Flexibla anslutningsmöjligheter 
underlättar integration till nätverk

EFFEKTIVITET
ÅRET RUNT

KONSTRUKTION I ENLIGHET 
MED NYA ECODESIGN-KRAVEN

Avlägsnar 99 % av 
alla bakterier, virus 
och mögel i luften.

1. VIDHÄFTANDE

Neutraliserar 99 % av alla 
bakterier och viruspartiklar 
samt förhindrar uppkomst 
av mögel.

Systemets fläkt sprider  
ut Nanoe-G-partiklar  
som avges från Nanoe- 
G-generatorn.

Nanoe-G fångar 
mikroorganismerna.

3. NEUTRALISERING INUTI FILTRET

Neutraliserar 99 %*1 av alla 
bakterier och virus inuti filtret.

3 triljoner1 fina Nanoe-
G-partiklar släpps ut 
från generatorn.

Panasonics nya värmepumpar är 
utrustade med Nanoe-G som effektivt 
renar ditt hem från mikropartiklar - 
både i luften och på möblerna.

Nu kan du installera ett effektivt Nanoe-G 
luftreningssystem i ditt hem. Med hjälp av 
nano- och partikelteknik avlägsnas skadliga 
mikroorganismer från luften du andas. Men 
hur är det med mikroorganismer som finns på 
möbler och andra ytor? Till och med dessa 
kan neutraliseras av partiklarna. Och när du 
stänger av klimatpumpen kommer Nanoe-G 
fortsätta att neutralisera de mikroorganismer 
som fastnat i systemets filter. Så du kan njuta 
av inomhusklimat som är både fräschare och 
renare.

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 partiklar är 
jämnt fördelade över hela rummet.

2. LUFTBURNA

www.energipojkarna.se 031 760 06 40



A++
SCOP

Econavi-tekniken 
känner av och minskar 
onödig drift genom att 
optimera systemet 
efter inomhusmiljön. 
Du kan effektivt spara 
energi med bara en 
knapptryckning.

Solljus-
detektering

Förbättrad
komfort

AUTOCOMFORT

Förhindrar
frysskador

SUMMER HOUSE

Enkel
kontroll

med BMS

CONNECTIVITY

5 års
full garanti

Luftrenare 
tar bort 99 % 

bakterier · virus · mögel

Värmedrift ner 
till -30°C
testat av SP

OUTDOOR
TEMPERATURESUPER QUIET

Supertyst
fläkt

23 dB

Klar för
kontroll via

internet
INTERNET CONTROL

TILLVAL

4.9 A++
SCOP

SEASONAL COEFFICIENT  
OF PERFORMANCE

Energi- 
besparing

www.aircon.panasonic.se 

Kontaktinformation: Panasonic Nordic AB // Postadress: Box 6060 // 141 06 Kungens Kurva // 
Telefon: +46 8 680 26 00 // Fax: +46 8 680 27 31

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

Panasonics värmepumpar 
fungerar vid en utomhus-
temperatur ner till -30 °C.

Inverter+ systemet ger 
energibesparingar på 
upp till 50 %. Du och 
naturen vinner på det.

Vår utomhusenhet är  
en av de tystaste på 
marknaden. Inomhus-
delen avger nästan 
omärkliga 23 dB.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

5 års garanti på 
kompressorn. För 
mer information, 
kontakta din 
leverantör.
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Maximal kapacitet 6,55 kW 7,75 kW
Inomhus CS-HE9PKE CS-HE12PKE
Utomhus CU-HE9PKE CU-HE12PKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,85 - 6,55) 4,20 (0,85 - 7,75)
Värmekapacitet vid -7 °C Nominell kW 3,97 4,65
SCOP Nominell Energibesparing 4,90 i 4,80 i
Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,575 (0,165 - 1,710) 0,845 (0,165 - 2,280)
Årlig elförbrukning (värmedrift) kWh/a 857 1 108
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)
SEER Nominell Energibesparing 9,10 j 8,50 j
Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,455 (0,170 - 0,670) 0,830 (0,170 - 0,990)
Årlig elförbrukning (kyldrift) kWh/a 96 144
Ljudtrycksnivå² Värmedrift (Hi / Lo / S-Lo) dB(A) 42 / 27 / 24 44 / 33 / 30

Kyldrift (Hi / Lo / S-Lo) dB(A) 39 / 26 / 23 42 / 29 / 26
Mått inomhus H x B x D mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255
Mått utomhus H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299
Driftområde Värmedrift Min / Max °C -30 / +24 -30 / +24

Kyldrift Min / Max °C +16 / +43 +16 / +43

INTERNET CONTROL

TIL
LVAL

Klar för
kontroll
via internet

STYR DIN VÄRMEPUMP
VAR DU ÄN BEFINNER DIG

Referens: PA-AC-wifi-1

Solljussensor

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

Soligt Avläsning Reducerad energiförlust

Econavi aktiveras när det är soligt.

Inställd temperatur

23 °C
Inställd temperatur

23 °C
Inställd temperatur

24 °C
Reducerar kyleffekten med vad som skulle ha krävts 
för att höja temperaturen med 1 °C.

Econavi känner av och minskar kyleffekten.

REDUCERAD 
ENERGI-
FÖRLUST

ENERGI-
FÖRLUST!

Mulet Avläsning Reducerad energiförlust

Econavi aktiveras när det är mulet/mörkt. Reducerar uppvärmningseffekten med vad som skulle 
ha krävts för att sänka temperaturen med 1 °C.

Econavi känner av och minskar uppvärmningseffekten.

Inställd temperatur

26 °C
Inställd temperatur

26 °C
Inställd temperatur

25 °C

REDUCERAD 
ENERGI-
FÖRLUST

ENERGI-
FÖRLUST!

Belönad med det prestigefyllda  
IF Design Award 2013

EFFEKTIVITET
ÅRET RUNT
KONSTRUKTION I ENLIGHET 

MED NYA ECODESIGN-KRAVEN

Säsongsanpassad 
värmedrift i enlighet 
med nya EcoDesign-
kraven. Ju högre 
SCOP-värde, desto 
högre effektivitet. 
Skön värme året runt 
utan onödig energi-
förbrukning.

Internetstyrning är nästa 
generationens kontroll-
system. Det ger dig ett 
enkelt och smart sätt att 
styra luftkonditionering och 
värmepump i ditt hem, var 
du än befinner dig, m.h.a. en 
smartphone eller surfplatta 
(Android eller iOS) eller en 
uppkopplad dator.

Auto-komfortsystemet 
känner av inomhus-
miljön och växlar 
automatiskt över till 
energisparläge när 
ingen vistas i rummet.

Nya Panasonic R2 
rotationskompressor. 
Den är konstruerad  
för att tåla extrema 
förhållanden och 
fungerar stabilt med 
högsta prestanda och 
effektivitet i alla 
lägen.

Nanoe-G är ett system 
som använder nano-
teknik för att rena 
luften i rummet. 
Resultatet är ett 
renare inomhusklimat.

Anslutning för 
kommunikationsporten 
är integrerad i inomhus-
enheten vilket gör det 
enkelt att koppla och 
kontrollera din värme-
pump tillsammans med 
ditt övergripande 
kontrollsystem.

Ny solljussensor (vid värmedrift)
Econavi-systemet känner av förändringar i 
solljusets intensitet i rummet och bedömer 
om det är soligt, mulet eller natt. 
Förbrukningen anpassas och reduceras när det 
är soligt. När vädret ändras från mulet/mörkt 
till soligt kommer Econavi-sensorerna att 
känna av en högre ljusintensitet och skicka 
signaler om att uppvärmningseffekten kan 
minskas.

Ny solljussensor (vid kyldrift)
Econavi-systemet känner av förändringar i 
solljusets intensitet i rummet och bedömer 
om det är soligt, mulet eller natt. 
Förbrukningen anpassas och reduceras när det 
inte är soligt. När vädret ändras från soligt till 
mulet/mörkt kommer Econavi-sensorerna att 
känna av en lägre ljusintensitet och skicka 
signaler om att kyleffekten kan minskas.

Styr din värmepump från var du än befinner dig i 
hemmet. Styr klimat och energi med lägsta möjliga 
förbrukning

Panasonics har alltid levererat högeffektiva system för uppvärmning 
och luftkonditionering. Nu tar man tekniken ett steg längre och 
presenterar en cloudbaserad internettjänst som gör att du kan styra din 
klimatanläggning var i världen du än befinner dig. Styr din hemmamiljö 
med hjälp av din smartphone, surfplatta (iOS/Android) eller från din 
PC med internetuppkoppling. Här finns samma funktioner som om 
du var på plats i hemmet eller på kontoret: start/stopp, lägesväljare, 
temperaturinställning, rumstemperatur etc. Men här finns också ny 
avancerad funktionalitet tack vare internetstyrningen, som ger bästa 
komfort och effektivitet med lägsta möjliga energiförbrukning.




