NOWA SERIA ETHEREA

Urządzenia Etherea 2016 - nowa,
zmieniona konstrukcja. Idealne
wewnątrz i na zewnątrz
Maksymalna sprawność i komfort – funkcja detekcji
nasłonecznienia Econavi

Nowe urządzenia z serii Etherea są wyjątkowo płaskie. Dostępne w kolorach srebrnym oraz białym (w wykończeniu błyszczącym i matowym).

38%
Funkcja określa
poziom aktywności
osób
w pomieszczeniu
i odpowiednio
dostosowuje nawiew
powietrza - tak, by
zapewnić
maksymalny komfort
i oszczędności.

A+++

A++

8,50 SEER

4,90 SCOP

Wyjątkowo wysoka
sezonowa
wydajność
chłodzenia. Wyższy
współczynnik SEER
oznacza wyższą
sprawność.

Wyjątkowo wysoka
sezonowa
wydajność
ogrzewania. Wyższy
współczynnik SCOP
oznacza wyższą
sprawność.

SPRĘŻARKA

99%

ROTACYJNA R2

System
falownikowy
Inverter A pozwala
zaoszczędzić do
50% energii.
Oznacza to korzyści
zarówno dla
użytkowników, jak
i środowiska
naturalnego.

Sprężarka rotacyjna
Panasonic R2
wytrzymuje
ekstremalne
warunki pracy,
charakteryzuje się
wysokimi osiągami
i sprawnością.

Nanotechnologia
wykorzystana do
oczyszczania
powietrza
skutecznie działa
na mikroorganizmy
takie, jak bakterie,
wirusy i grzyby.

19dB(A)

· NOWY! przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
· NOWE! wzornictwo - urządzenia z serii Etherea są wyjątkowo płaskie: ich
grubość wynosi zaledwie 19,4 cm
· Wysoka sprawność (klasa A+++ / A++)
· Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia
Econavi
· System oczyszczania powietrza Nanoe™ – 99% skuteczność usuwania grzybów
pleśniowych, wirusów, bakterii i pyłków unoszonych w powietrzu oraz osadzonych
· Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona
· Chłodzenie z kontrolą wilgotności
· Tryb super cichy - tylko 19 dB
· Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiąganiu żądanej temperatury

KONTROLA WILGOTNOŚCI

ŻALUZJE

SUPER QUIET

MILD DRY

AEROWINGS

Dzięki technologii
Super Quiet nasze
urządzenia pracują
wyjątkowo cicho.

System Perfect
Humidity Air
kontroluje
i reguluje
wilgotność
powietrza
w pomieszczeniu,
zapobiegając jego
przesuszaniu.

Poprawa komfortu.
Nawiew powietrza
skierowany na sufit
- podwójna klapka
rozprasza je
równomiernie
w pomieszczeniu i
zapewnia delikatne
chłodzenie (efekt
deszczownicy).

R410A
R22

BMS

R32

RENOWACJA R410A/R22

Renowacja R22.
Stare instalacje
z czynnikiem
chłodniczym R22
mogą być bez
problemu
zastąpione
rozwiązaniem
firmy Panasonic.

STEROWANIE PRZEZ
INTERNET

Teraz możesz
sterować
klimatyzacją
z każdego miejsca
- przy użyciu
smartfona, tableta
lub komputera
podłączonego do
internetu.

KOMPATYBILNOŚĆ

Zintegrowane
przyłącze
w jednostce
wewnętrznej. Łatwe
podłączenie
i sterowanie przy
użyciu
inteligentnego
systemu zarządzania
mieszkaniem.

5

LAT

GWARANCJI NA
SPRĘŻARKĘ

5-letnia gwarancja.
Na sprężarki
udzielamy pełnej
pięcioletniej
gwarancji.

R32

NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

W pompach ciepła
z nowym
czynnikiem
chłodniczym R32
znacznie
obniżyliśmy wartość
współczynnika GWP
(potencjał
tworzenia efektu
cieplarnianego).

Ze względu na postęp techniczny i ciągłe udoskonalanie naszych wyrobów dane techniczne zawarte w niniejszym katalogu (z wyłączeniem błędów drukarskich) mogą podlegać nieznacznym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta. Niniejszego folderu nie wolno powielać w całości bądź w części bez wyraźnej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

Wierzymy, że ekologiczny styl życia nie musi oznaczać
rezygnacji z komfortu. Dlatego opracowaliśmy nasze
nowe jednostki z funkcją Econavi, które - łącząc
technologię detekcji obecności i programowalnego
sterowania - pozwalają na wykrycie strat energii
i obniżenie ich o 38%.
Nasze niezwykle ciche klimatyzatory zapewniają
najczystsze powietrze Tobie i Twojej rodzinie.
Funkcja nanoe™ wspomaga oczyszczanie powietrza,
a tym samym Twojego otoczenia. Zintegrowane
w urządzeniu przełomowe technologie stanowią
realizację innowacyjnego podejścia Eco Clean Life
Innovation firmy Panasonic: to innowacje, które mają
poprawić stan naszego środowiska, czyniąc nasze
życie jak najbardziej wygodnym.

System Econavi z inteligentnymi
czujnikami. 5 cech zapewniających
oszczędność energii

38%

Inteligentne czujniki wykrywające aktywność osób
i czujnik nasłonecznienia pozwalają ograniczyć straty energii. System
pozwala monitorować obecność i stopień aktywności osób, a także
poziom nasłonecznienia. System automatycznie dostosowuje wydajność
urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając stały komfort
użytkowania i równomierne ogrzewanie lub chłodzenie.

Zatomizowane, elektrostatyczne
nanocząsteczki wody nanoe™
poprawiają jakość powietrza

Korzyści płynące ze stosowania technologii nanoe™,
zostały potwierdzone doświadczalnie. Należą do nich: hamowanie
namnażania wirusów i bakterii, unieszkodliwianie pleśni i alergenów,
a także nawilżanie skóry. Skuteczność została dowiedziona 		
w eksperymentach prowadzonych przez uczelnie i instytuty badawcze.
Ta przełomowa technologia, która może okazać się najlepszym
sposobem na oczyszczanie powietrza, cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
nanoe™ to zatomizowane, elektrostatyczne
Woda
nanocząsteczki wody zawierające wiele rodników
hydroksylowych. Skuteczność unieszkodliwiania bakterii
Rodnik
hydroksylowy zależy od liczby rodników, które są wytwarzane
z szybkością 480 mld na sekundę.
Elektron

—
—

OH

—

—

Fala temperaturowa

Wykrywanie obecności

Wykrywanie nieobecności

Wykrywanie nasłonecznienia

Wykrywanie aktywności

99%

www.eggeassociats.net

Maksymalna sprawność
i komfort – funkcja detekcji
nasłonecznienia Econavi
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2
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1. Mikroorganizmy unoszone w powietrzu: Usuwa 99,9% bakterii i wirusów z powietrza.
2. nanoe™ atakuje mikroorganizmy
3. Nanocząsteczki nanoe™ wytworzone przez generator
4. Mikroorganizmy osadzone: Usuwa 99,9% bakterii, wirusów, pyłków i pleśni z tkanin.

Panasonic poleca przyjazny
środowisku czynnik chłodniczy R32

Ponadto usuwa nieprzyjemne zapachy z pomieszczenia.

R32

Czynnik R32, w porównaniu do R22 i R410A,
charakteryzuje się bardzo niskim potencjałem wpływu
na niszczenie warstwy ozonowej i tworzenia globalnego
ocieplenia.
Podążamy za krajami UE, które przykładają dużą wagę do ochrony
środowiska naturalnego m.in. przez podpisanie Protokołu Montrealskiego –
jednego z programów mających na celu ochronę warstwy ozonowej
i zapobieganie globalnemu ociepleniu. W efekcie, Panasonic – jako producent
urządzeń elektronicznych przeznaczonych do stosowania w Państwa
domach – ma swój aktywny i stały udział w sukcesie tego programu.

Nowe systemy
Etherea: najlepsze
możliwe wartości
SEER i SCOP

NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY
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R32
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Wydajność
chłodnicza
[kW]

1.000
500

0,53

0

COP Ładunek [kg]

2.027

1.500

-77 %
463

0

GWP

KIT-XZ7-SKE / KIT-XZ9-SKE / KIT-XZ12-SKE / KIT-XZ18-SKE

Emisja równoważna
CO2

Teraz możesz sterować klimatyzacją z każdego
miejsca. Reguluj wydajność i poziom komfortu przy
STEROWANIE PRZEZ
najmniejszym zużyciu energii. Możesz wykorzystać
INTERNET
do tego swój smartfon, tablet lub komputer podłączony
do internetu. Przystawka WiFi Etherea jest przewodowo podłączona do
jednostki i zapewnia pełną, dwukierunkową wymianę sygnałów takich
jak: zużycie energii, komunikaty błędów itp.

KIT-Z7-SKEG / KIT-Z12-SKEG / KIT-Z15-SKEG / KIT-Z18-SKEG

Zestaw srebrny*
Zestaw biały błyszczący (SKEG)** / matowy (SKEM)*
Wydajność chłodnicza
Nominalna (min-max)
Współczynnik SEER
Nominalny
Pobór mocy w trybie chłodzenia
Nominalny (min-max)
Wydajność grzewcza
Nominalna (min-max)
Wydajność grzewcza przy -7 °C
Nominalna
SCOP
Nominalny
Pobór mocy w trybie grzania
Nominalny (min-max)
Chłodzenie – Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)
Poziom ciśnienia akustycznego 3)
Wymiary / ciężar netto jednostki wewnętrznej wys. x szer. x głęb.
4)
Wymiary / ciężar netto jednostki zewnętrznej wys. x szer. x głęb.

kW
W/W
kW
kW
kW
W/W
kW
dB(A)
mm / kg
mm / kg

A++

8,50 SEER

4,90 SCOP

Zastosowanie oryginalnej technologii inwerterowej firmy Panasonic
i wysokiej klasy sprężarki pozwoliło uzyskać najwyższy poziom sprawności
i efektywności. Dzięki temu użytkownicy, płacąc mniej za energię
elektryczną, przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska.

Sterowanie przez Internet

Sterowanie przez Internet PA-AC-WIFI-1 (opcja)

A+++

A++A++

G G

4,90 4,90
kW kW
1,00 kW 1,00 kW

1,00 kW 1,00 kW

1,00 kW 1,00 kW

KIT-Z7-SKEM / KIT-Z12-SKEM / KIT-Z15-SKEM / KIT-Z18-SKEM

W komplecie

1,00 kW

Opcjonalny sterownik
przewodowy CZ-RD514C

KIT-XZ7-SKE
KIT-Z7-SKEG / -SKEM
2,05 (0,75 - 2,40)
7,50 i

KIT-XZ9-SKE
KIT-Z9-SKEG / -SKEM
2,50 (0,85 - 3,00)
8,50 j

KIT-XZ12-SKE
KIT-Z12-SKEG / -SKEM
3,50 (0,85 - 4,00)
8,50 j

—
KIT-Z15-SKEG / -SKEM
4,20 (0,85 - 5,00)
6,90 i

KIT-XZ18-SKE
KIT-Z18-SKEG / -SKEM
5,00 (0,98 - 5,60)
7,30 i

0,450 (0,240 - 0,555)
2,80 (0,70 - 4,00)
2,38
4,70 i

0,525 (0,240 - 0,715)
3,40 (0,80 - 5,00)
2,95
4,90 i

0,840 (0,240 - 1,060)
4,00 (0,80 - 5,80)
3,24
4,90 i

1,240 (0,260 - 0,570)
5,30 (0,80 - 6,80)
4,11
4,00 h

1,500 (0,280 - 1,720)
5,80 (0,98 - 7,50)
4,66
4,40 h

0,620 (0,180 - 0,990)
37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19
295 x 919 x 194 / 9
542 x 780 x 289 / 30

0,720 (0,180 - 1,270)
39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19
295 x 919 x 194 / 10
542 x 780 x 289 / 33

0,920 (0,180 - 1,520)
42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19
295 x 919 x 194 / 10
619 x 824 x 299 / 35

1,440 (0,190 - 1,940)
43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29
295 x 919 x 194 / 10
619 x 824 x 299 / 33

1,700 (0,340 - 2,350)
44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34
295 x 919 x 194 / 10
695 x 875 x 320 / 46

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej
jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najmniejsza prędkość wentylatora. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Dostępne od czerwca 2016 r. ** Dostępne od kwietnia 2016 r.

Zaloguj się na stronie www.aircon.panasonic.pl i przekonaj się, w jaki sposób
możemy pomóc.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

