
R32 
NY KJØLEMIDDELGASS

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC
Luftvarmepumper for bedre miljø og økonomi

· Varmepumper av høy kvalitet – 100 % Panasonic
·  Store besparelser – opp til 80 % av 

varmekostnadene
· Pålitelige – leverer selv ved –35 grader



KUNNSKAP OG KVALITET 
FOR DET NORDISKE KLIMAET



NYHET LUFT/LUFT-VARMEPUMPER
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FOR Å KUNNE PRODUSERE VARMEPUMPER FOR DET NORDISKE KLIMAET 
 KREVES BÅDE KUNNSKAP OG ERFARING

Den nordiske varmepumpen skal:
· tåle å brukes døgnet rundt, hele året 
· levere selv ved virkelig lave temperaturer

Panasonic har produsert varmepumper for Norden i over 30 år til over 1 million kunder. Globalt har vi 
registrert over 90 000 patenter og produsert 200 millioner kompressorer. Kvalitet er stikkordet vårt, 

og du kan kjenne deg trygg når du velger en varmepumpe fra oss.

1 000 000 :)
OVER 1 MILLION 

KUNDER I NORDEN

· oppfylle tøffe miljøkrav
· senke varmeforbruket – skikkelig!
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VARMEPUMPER FOR DEG OG MILJØET
Hos Panasonic synes vi ikke at du skal måtte velge mellom en varmepumpe 
som gagner deg og en som gagner miljøet. 
Vi har, som første produsent, valgt å ha kjølemiddelet R32 i hele utvalget. En 
liten detalj som gjør stor forskjell for miljøet. Ved å kjøpe en varmepumpe med 
R32 i stedet for R410A reduseres kjølemiddelets miljøpåvirkning (GWP) med 
over 75 %. Det tilsvarer 1850 km bilkjøring eller 76 plantede trær. Ved å selge 
varmepumper med R32 i stedet for R410A har Panasonic i Europa i løpet av 
2016 redusert miljøpåvirkningen med tilsvarende 5 millioner plantede trær. 

SPAR OPPTIL 80 % PÅ VARMEKOSTNADENE
Det er lønnsomt å investere i en luftvarmepumpe. Inntjeningstiden er som 
oftest 2–4 år, avhengig av hvilket varmesystem du har i dag. Men ikke alle 
varmepumper er like kostnadsbesparende. 
Før du bestemmer deg, bør du alltid sammenligne varmepumpenes 
effektivitet. Det er det som kommer til å avgjøre hvor mye penger du kommer 
til å spare. Jo høyere SCOP – desto større besparelser. Panasonics 
varmepumper har gjennomgående høye verdier, og toppmodellen vår, VZ, har 
faktisk markedets høyeste SCOP*.

*  Høyeste SCOP (5,71 kW) på den danske Energi Styrelsens nettsted per 20.04.2017. SCOP (seasonal 
coefficient of performance) er et mål på årseffektivitet. Samtlige SCOP på den danske Energistyrelsens liste 
er basert på tester fra uavhengige laboratorier. VZ9SKE er testet av SP 20160322 i henhold til EN 
14511:2013, del 1–4 og EN 14825:2013 

www.aircon.panasonic.no Se hele listen på http://sparenergi.dk/

R32 
NY KJØLEMIDDELGASS

A+++

Spar opptil 
80 %
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DET NYE KJØLEMIDDELET  

R32



* VZ Heatcharge / HZ Flagship / LZ Retro Fit 249 / Gulvmodellen
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TESTET AV UAVHENGIG  
TESTLABORATORIUM VED 

–35 °C*



NYHET LUFT/LUFT-VARMEPUMPER

GJØR LUFTEN DIN SMART
Ny innebygd Panasonic Comfort Cloud: Styr komforten og energiforbruket 
med smarttelefonen
Styr komforten og energiforbruket med en 
smarttelefon eller et nettbrett via Internett. Den 
tilbyr enda flere funksjoner enn de du har tilgang 
til hjemme eller på kontoret: start og stopp, 
driftsmodus, settpunkt, romtemperatur, uke-timer 
osv. Opplev de nye, avanserte funksjonene som 
internettstyring gir deg for å oppnå størst mulig 
komfort og øke effektiviteten.

Ny smart talekontroll. Ord gjør  
mer enn handlinger
Ved å sammenkoble enheten med Panasonic 
Comfort Cloud kan systemet talekontrolleres av 
Google Assistant og Amazon Alexa.*
* Amazon, Alexa og alle relaterte logotyper er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller 
dets datterselskap. Google og tilknyttede merker og logotyper er varemerker som tilhører 
Google LLC. Tilgang for Voice Assistant-tjenester varierer avhengig av land og språk.
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NY SMART 
TALEKONTROLL

1.  Familier: Forskjellige brukere kan stilles inn, for 
eksempel kan et barn bare håndtere sitt eget 
rom. Hytta kan kjøles eller varmes på forhånd 
med fjernstyring. Eller helt enkelt slås av med 
fjernstyring hvis noen har glemt det.

2.  Eiere med flere leieboere: Kan håndtere flere 
forskjellige enheter – opptil 200 enheter med 
bare én smarttelefon. Å vite forbruket for hvert 
sted og få feilkoder på avstand gir bedre og 
raskere vedlikehold.

3.  Små og mellomstore kontorer: Eieren kan 
enkelt styre forskjellige rom på kontoret og gi 
tilgang enhet for enhet til personalet. 
Informasjon gis også om eventuell energisløsing 
ved oppvarming og kjøling. 
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DIN EIENDOM VZ Heatcharge HZ Flagship LZ Retro Fit 249 NZ Etherea CZ Basic Inverter Gulvmodeller

Beskrivelse Toppmodellen for kalde 
områder

Bestselgeren for store 
eneboliger

Den perfekte 
utskiftningsmodellen Designmodellen Budsjettmodellen Gulvmodellen

Testet av uavhengig 
testlaboratorium ned til 
–35 °C

✔ SP1) ✔ DTI2) ✔ DTI2) ✔ DTI2)

Laveste lydnivå 
(18 dB(A)) ✔ ✔ ✔

Luftrensing ✔ nanoe ✔ nanoeX ✔ ✔ nanoeX

Maksimal kapasitet 9,20 kW 7,75 kW 7,65 kW 8,20 kW 6,70 kW 6,20 kW

Bolig 190–230 kvm ✔

Bolig 150–190 kvm ✔ ✔ ✔

Bolig 100–150 kvm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bolig 50–100 kvm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hytte ✔ ✔ ✔ ✔

Garasje / redskapsbod / 
anneks ✔ ✔ ✔

SCOP 6,20 j 5,383) j 5,173) j4) 4,70 i 4,10 h 4,793) i

Ingen kaldras ved 
avriming ✔

Høyeste energieffektivitets-
klasse (A+++) ✔ ✔ ✔

R32-kjølemiddel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kompatibel med 
internettstyring ✔ innebygd ✔ innebygd ✔ ✔

Hyttefunksjon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Econavi ✔

Utskiftningsmodell ✔ ✔

Min pris uten 
installasjon
Min pris med 
installasjon

1) –35 °C testet av SP, i samsvar med EN 14511:2013 og SP Method 1721 (denne temperaturen garanteres ikke av fabrikken).
2) –35 °C testet av DTI, et uavhengig testlaboratorium, i samsvar med EN 14511:2013 (denne temperaturen garanteres ikke av fabrikken).
3) SCOP testet av det uavhengige testlaboratoriet DTI, i samsvar med EN 14825:2016.
4) A+++ er regnet ut fra SCOP-test utført av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten fra Teknologisk Institut kan leses på: lz25test.panasonic.se

Velg riktig modell
For å kunne maksimere komfort og besparelser er det viktig at du velger riktig modell for varmepumpen din. En varmepumpe 
med for liten eller for stor effekt kommer ikke til å gi de ønskede besparelsene. En varmepumpe med for liten luftstrøm klarer 

ikke å fordele varmen i et større hus. En varmepumpe uten fjernstyring reduserer komforten og kontrollen på hytta. 

Ta gjerne kontakt med installatør/forhandler for å få hjelp til å velge riktig modell eller bruk veiledningen nedenfor. 

www.aircon.panasonic.no
blog.panasonicnordic.com/nb

 facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

Panasonic Nordic, filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE


