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1958: Första luftkonditioneringen för installation 
i hushåll lanseras.
Innan dess var luftkonditioneringar stora enheter, endast 
avsedda för kommersiellt bruk. Panasonic utvecklade den 
första kompakta luftkonditioneringen för fönster, den hade 
låg vikt, var enkel att installera och förbättrade 
livskvaliteten i japanska hem.
1 100 enheter såldes i Japan under det första året och bara 
två år senare, 1960, var siffran 230 000.

PanasonIc – marknadsledande På klImat 
Panasonic börjar med en önskan om att skapa saker med värde. allteftersom det hårda arbetet och engagemanget 
resulterar i den ena innovativa produkten efter den andra, tar det nystartade företaget sina första steg mot att bli 
dagens elektronikjätte.
med mer än 30 års erfarenhet och försäljning i fler än 120 länder jorden runt är Panasonic utan tvekan en av ledarna 
inom klimatsektorn. 
med ett omfattande nätverk av produktions- och forskningsanläggningar levererar Panasonic nyskapande produkter 
med toppmodern teknik som sätter standarden för luftkonditioneringar i hela världen.
Genom en global expansion erbjuder Panasonic förstklassiga och gränsöverskridande produkter. 

2014
ny aquarea 16kW 
t-caP. Förbättringar 
levererar imponerande 
hög verkningsgrad vid 
låga omgivningstempera-
turer. t-caP står för total 
kapacitet och är i stånd 
att upprätthålla samma 
nominella värmeeffekt 
ända ner till -15 °c utan 
hjälp av elektrisk till-
skottvärme.
Idealisk för eftermonte-
ring och kommersiella 
tillämpningar.

2012
nya GHP-enheter.
Panasonics gasdrivna 
VrF-system är ideala 
för projekt där ström-
försörjningen är begrän-
sad. Under 2012, utökar 
Panasonic gasvärme-
pumpsortimentet med 
en ny GHP-produktlinje, 
nya GHP G Power 
(elproduktion) och nya 
chiller Units.

2013
ny ecoi 3-vägsystem.
den bästa 
verkningsgraden för 
din byggnad.
Vår nya serie 6 
3-vägssystem, uppnår 
ett coP på 4,77 vid full 
belastning, och ännu 
mer när värme från 
byggnaden återvinns.
det råder ingen tvekan, 
Panasonic minskar din 
miljöpåverkan!

2010
Panasonic har skapat 
aquarea, ett innovativ 
nytt, lågenergisystem, 
som låter dig att njuta 
av perfekt temperatur 
och varmvatten i ditt 
hem, även vid extrema 
utomhustemperaturer. 
aquarea är betydligt 
renare, säkrare, 
billigare och 
miljövänligare än 
alternativen som nyttjar 
gas, olja och andra 
elektriska system.

2011
ny ecoi VrF-lösning.
den nya Panasonic VrF-
lösningen för stora 
byggnader är den mest 
effektiva i branschen 
i fler än 74% av alla 
kombinationer. ecoi 
uppfyller de mest 
krävande normerna som 
ställs av designkontor, 
arkitekter, ägare och 
installatörer. 

2008
ethereas nya koncept 
av luftkonditionerings-
system: hög effektivi-
tet och hög prestanda 
med en snygg design. 
etherea innehåller 
också en mycket inno-
vativ luftkvalitetssen-
sor och luftrenare för 
att alltid kunna njuta 
av frisk luft hemma. 

1936
den första elektriska 
fläkten med 
automatisk svängning 
(36 cm bordsmodell).

1975
Panasonic blir den för-
sta japanska luftkondi-
tioneringstillverkaren 
i europa.

1973
Panasonic lanserar 
den första högeffek-
tiva luftvattenvärme-
pumpen i Japan.

2



100% PANASoNIc: vI STyR HELA PRocESSEN
Företaget är också världsledande inom innovation med fler än 91 539 registrerade 
patent för att förbättra sina kunders liv. dessutom är Panasonic fast besluten att 
ligga i framkanten av sin bransch. totalt har företaget tillverkat mer än 200 miljoner 
kompressorer och dess produkter tillverkas i 294 anläggningar över hela världen. 
du kan vara säker på att Panasonics värmepumpar håller extremt hög kvalitet. 
denna önskan att briljera har gjort Panasonic världsledande inom värme och 
nyckelfärdiga luftkonditioneringslösningar för bostäder, medelstora byggnader 
såsom kontor och restauranger samt för större byggnader. de erbjuder maximal 
effektivitet, uppfyller de strängaste miljökraven och kraven för den mest 
nyskapande arkitekturen.
På Panasonic vet vi vilket stort ansvar det är att installera värme- och kylsystem. 

PANASoNIc EuRoPA TILLkäNNAGER  
EN HåLLbARHETSFÖRkLARING

Panasonic fastställer nya mål för verksamhetens 
miljöarbete och sociala ansvarstagande.
bästa globala gröna varumärke 2013
Vi tog nyligen emot Interbrands pris som 4:e Bästa globala 
gröna varumärke 2013 - den högsta placeringen av alla 

hemelektronikvarumärken. detta är resultatet av vår satsning på energieffektiva 
produkter, minskade co

2
-utsläpp, vårt barnskoleprogram ”eco lärande” och 

mycket mer.

Föredömligt hållbara projekt. Panasonic ansluter sig till Smart Electric Lyon konsortiet
smart electric lyon är ett projekt som fokuserar på elförbrukningen som en viktig del av morgondagens energilösningar 
i byggnader. Projektet syftar till att utveckla ett brett utbud av innovativa faciliteter och tjänster genom verkliga 
experiment för att testa energisparteknik och för att mäta hur konsumenter kan styra energiförbrukningen.
experimentet, vars omfattning saknar motstycke i europa, kommer att genomföras under en fyraårsperiod i fler än 
25 000 bostäder, företag och samhällen i Grand lyon. avsikten är att testa innovativa lösningar som konsumerar 
mindre och bättre.

TILLvERkNING 100 % PANASoNIc

TEST ocH kvALITETSSäkRING

FoRSkNING, uTvEckLING ocH DESIGN

TJäNSTELEvERANTÖR

100 %
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PanasonIc erBJUder en GloBal lÖsnInG FÖr att 
mÖta alla dIna BUtIksBeHoV med en enda kontroll
INTEGRERAD TEkNIk SoM MÖJLIGGÖR bäTTRE ARbETE
Våra huvudsakliga mål är distribuerade tjänster och B2B-integrerade lösningar.
med tanke på vår erfarenhet av processer, teknik och komplexa affärsmodeller, kan vi erbjuda effektiva system som 
minskar kostnaderna, samtidigt som de är effektiva, användarvänliga, pålitliga och förtroendeingivande.
Vi införlivar även våra produkter i tredjepartssystem för att optimera och underlätta integrationen genom att använda 
standardprotokoll. en annan fördel vi erbjuder våra kunder är en stödtjänst för systemintegreringsprojekt, som vi 
erbjuder via vårt breda utbud av tjänster och lösningar.
som globalt företag har vi till vårt förfogande de finansiella, logistiska och tekniska resurser som krävs för att 
utveckla komplexa och flexibla lösningar, både på nationell- och internationell nivå genom att införa dem både inom 
utsatt tid och inom budgetramarna.
med Panasonics tjänster och tekniska resurser samt erfarna systemintegratörer, för vi helhetslösningarna till  
våra slutanvändare.
Vi kan hantera alla steg i varje projekt, så som utformning av systemarkitektur, installation och driftsättning av 
systemet, projektledning, installation, tjänsteleverantörer, plus att vi även är den enda kontaktparten som bär ansvaret 
för projektet från koncept till slutförande.
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med PanasonIc Har dU en InsPIrerande teknoloGIsk Partner

ecoi 2- och 3-vägs mini ecoi Paci aquarea

GAS ELEkTRIcITET

eco G

väRME- ocH kyLLÖSNINGAR
Panasonic tillhandahåller tillförlitliga, energieffektiva och 
attraktiva värme- och kylsystem i hög kvalitet, som är 
speciellt utformade för de utmanande krav som en butiksmiljö 
ställer. komfortabelt och inbjudande klimat. Panasonics 
värme- och kylenheter använder den senaste plats- och 
energibesparande tekniken, är tysta, eleganta och smart 
utformade för enkel installation och underhåll. 

MåNGSIDIG ENERGILÖSNING FÖR STÖRRE FLExIbILITET
multienergilösningen (gas och el) från Panasonic ger den 
bästa energibesparingen och mest flexibla installationen. 

Panasonics lösningar kan anslutas till 
direktexpansionssystem, vattenkylare och ventilationssystem 

så som luftbehandlingsaggregat.

koMMuNIcERA MED PERSoNALEN, 
ÖvERALLT ocH NäRSoMHELST
ständig uppkoppling mot kollegor och 
information är avgörande för din mobila 
personal. Vår enhetliga kommunikation 
och trådlösa PBX-lösningar säkerställer 
att kontorsbaserad personal och 
fältbaserade medarbetare alltid kan nås. 

LEvERERA SäLJbuDSkAP SNAbbARE 
äN NåGoNSIN
Panasonics utbud av stora lcd-skärmar med led-
bakgrundsbelysning ger kompromisslös bildkvalitet, suverän 
ljusstyrka och exceptionell skärpa för butiksskyltning som 
fängslar och engagerar i butiksmiljöer. den hastighet med vilken 
kampanjer och information kan uppdateras eller ändras innebär att 
du kan leverera dina säljbudskap till kundmålgrupper snabbare än 
någonsin tidigare. 

buTIkSoPTIMERAD SHoPPINGuPPLEvELSE
Utmärkt bild- och färgåtergivning, vår interaktiva displayteknik 
betyder att informationen kan riktas och väckas till liv, vilket ger 
kunderna en intensiv upplevelse som gör deras besök i din butik 
spännande, vilket ökar intresset för dina produkter. 

uPPMuNTRA kuNDER ATT bESÖkA DIN buTIk
Banbrytande teknik innebär att reklam- och kampanjinformation 
nu kan projiceras på glasrutor utanför eller inne i din butik. Vilket 
innebär att kunder får en helt ny upplevelse som kommer att 
uppmuntra till ett ökat kundflöde genom din butiksdörr.
 
cAMERAMANAGER (cLouD vIDEoÖvERvAkNING)
tillhandahåller videoövervakning dygnet runt av era lokaler och 
fordon, med åtkomst via din bärbara dator, surfplatta eller 
smartphone, låter cameramanager dig hålla ett vakande öga på 
allt i din verksamhet, var du än är.

FÖRbäTTRAD kuNDSERvIcE 
Vid kassan eller hos en försäljare på butiksgolvet, är Panasonics 
innovativa Pos-lösningar och robusta toughpad-surfplattor byggda 
för att hjälpa dig driva din verksamhet mer effektivt i en snygg 
design i litet format.

FÖRbäTTRAT FÖRLuSTSkyDD ocH 
ÖkAD SäkERHET

Våra säkerhetslösningar är en integrerad 
del av Panasonics förlustskyddslösning 

för att öka säkerheten och minska 
stölderna i butiksmiljöer. de 

tillhandahåller den senaste tekniken och 
en mängd innovativa funktioner för ett 

obegränsat antal säkerhetsapplikationer. 
Från nätverkskameror, utrustade för 

avancerad ansiktsigenkänning och 
360-graders täckning, till högpresterande nätverksvideoinspelare 

med full Hd och nätverkskodare och -avkodare. 

oPTIMERA DIN buTIkSLAyouT
Vårt utbud av visuella analyslösningar, inklusive 

värmekartläggningsteknik, ger dig omedelbar tillgång till tidigare 
okända insikter om hur effektiv din butikslayout är, den identifierar 

kundflöden, uppehållstider, flaskhalsar, varma och kalla fläckar 
och kunddata som hjälper dig att optimera varje tum av  

din verksamhet.

SäkERSTäLL SNAbb koRREkT SERvIcE
Våra robust utformade ePos-system ger en lång produktlivscykel 

med hög tillgänglighet och minimalt underhåll. dessutom kan 
Panasonics ePos-arbetsstationer kombineras med digital skyltning 

och förlustförebyggande lösningar för en helt  
integrerad detaljhandelslösning.

REALTIDSuPPDATERAD LAGERHANTERING
Genom att kombinera våra robusta toughpad-surfplattor med vårt 

Business Intelligence Video system är det möjligt att övervaka och 
hantera lagernivåer och butiksvaruexponering i realtid, med 

information som kontinuerligt förmedlas till och från butiksgolvet.

SäkRA DIN INvESTERING ocH SkyDDA DINA kuNDER
För att skydda besökare, personal, lokaler och tillgångar, har 

Panasonic tagit fram en rad olika brandskyddslösningar med exakt 
de krav som efterfrågas av detaljhandeln. en rad programmerbara 

funktioner, intelligenta algoritmer och möjligheten att övervaka 
flera zoner innebär tidig, säker och tillförlitlig branddetektering 

samt förebyggande av brand, i varje butikstyp. Fjärrövervakning är 
också möjlig tack vare säkerhetsprogrammet.

5



PanasonIc smart cloUd ta kontroll ÖVer alla dIna BUtIker
cENTRALISERA koNTRoLLEN ÖvER DINA 
AFFäRSLokALER, oAvSETT vAR Du 
bEFINNER DIG, DyGNET RuNT 
det spelar ingen roll hur många lokaler du har, eller 
var de är!
Panasonics nya molntjänst låter dig ha full kontroll 
över dina anläggningar från din smartphone eller 
dator. Genom ett enkelt klick, får alla dina enheter 
oavsett plats, statusuppdateringar i realtid för 
samtliga anläggningar, vilket förebygger haverier och 
optimerar kostnaderna.

 TA koNTRoLL ÖvER DIN vERkSAMHET MED PANASoNIc SMART 
cLouD ocH bÖRJA SPARA! 
·  Övervaka temperaturer i dina butiker, optimera temperaturer, 

minska energikostnaderna!
·  Övervaka drifttider, förutse underhåll och optimera 

förbrukningskostnader
·  Övervaka haverier för att vidta snabba åtgärder för att bibehålla 

komforten i butikerna
·  Övervaka enheternas energiförbrukning och drifttider
·  Jämför resultatet för dina butiker på ett enkelt sätt och utveckla 

en plan med de bästa metoderna
· larm
·  2 möjliga anslutningar:
 - via Internet, med butikens internetuppkoppling
 -  med 3G-modul. I det här fallet behöver systemet ingen 

internetuppkoppling, men ett sIm-kort och 3G-abonnemang 
måste anskaffas lokalt.

SäkERHET 
Panasonic har utvecklat både fysiska skydd och 
programvaruvaruskydd med hög krypteringnivå för att säkra dina 
data på våra servrar som är belägna i tyskland. 

SkALbAR LÖSNING ENLIGT bEHovEN 
Panasonic smart cloud är fullt skalbar för behoven i dina butiker, 
franchiseföretag, anläggningsföretag.

PANASoNIc SMART cLouD TILLHANDAHåLLER INTE bARA ETT 
väRDE FÖR DIN vERkSAMHET, MEN ävEN FÖR DINA PARTNERS

De viktigaste fördelarna

· kontroll över alla anläggningar från 

en enda internetuppkoppling, i molnet

· alla parametrar uppdateras 

automatiskt från GHP/ecoi/Paci 

i realtid

· Underhållsrådgivning på distans

· larm

1. säker anslutning mellan portal och adaptrar (kryptering). 2. Portal: enda åtkomstpunkt för butiker ägare, 
arbetsgivare, franchisetagare och anläggningsföretag. 3. enkel integrering i befintliga system via rs485-protokoll.

Baserat på 
krypterade kanaler 

med unik nyckel för 
varje adapter

Internet

klimat 
cloud 

adapter

klimat 
cloud 

adapter

klimat 
cloud 

adapter

unik 
nyckel

unik 
nyckel

unik 
nyckel

cZ-cFUnc2

buTIk 1

cZ-cFUnc2

buTIk 2

cZ-cFUnc2

buTIk 3

cloUd Portal

rs485 rs485 rs485

säker  
HttPs-anslutning

1
2

3 3 3
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kanal utformad  
för detaljhandeln
supertysta enheter som 
levererar perfekt lufttillförsel 
för detaljhandeln. enheter finns 
från 1,5 kW som ger exakt 
temperaturkontroll även i små 
rum. två modeller finns 
tillgängliga: smal enhet för 
höjdbegränsade utrymmen 
(mm-enhet endast 200 mm 
djup), och en annan som medger 
100% friskluft (me).

7

eXemPel På tIllämPnInGar: BUtIk På 1 000/2 000m²

värmeåtervinning med 
Dx-batteri
motoriserad bypass-enhet för 
värmeåtervinning, automatiskt 
reglerad att använda frikyla för 
friskluft när så är lämpligt.
 reningssystemet Bioxigen® 
aktiveras vid fläktdrift och 
tillhandahåller då en effektiv 
antibakteriell behandling vilket 
garanterar optimalt  
hälsosam lufttillförsel.

4

PkEA för serverrum
stabil, oavbruten kylning, även 
vid -20 °c med bibehållen hög 
verkningsgrad. redo för konti-
nuerlig drift, enkel anslutning 
till två system för automatiskt 
växling för att garantera att ser-
verrummen hålls nedkylda för 
maximal driftsäkerhet.

3 6

Luftridå med Dx-batteri
Panasonics sortiment av luftridåer 
är utformade för smidig drift och 
effektiv prestanda.
·  3 möjliga utomhusenheter 

baserade på kundens önskemål
·  luftmunstycken för ett  

perfekt luftflöde
·  ec-fläktmotor för en  

hög verkningsgrad

2

ALTERNATIv A
Ecoi (Elektrisk vRF)
ecoi elektrisk VrF är särskilt utformad för 
de mest krävande tillämpningarna inom 
detaljhandeln. Högeffektivt system.  
Utökat driftsområde för att ge värme vid 
utomhustemperaturer så låga som -25 °c. 
lämplig för renoveringsprojekt.

ALTERNATIv b
PAci
Paci, nästa generations nyutvecklade, 
kommersiella luftkonditionering
energisparkoncept. användning av 
energisbeparande konstruktioner för fläktar, 
fläktmotorer, kompressorer och 
värmeväxlare resulterade i en hög 
årsvärmefaktor (coP), som rankas som en 
av de högsta i branschen.

väggmonterad typ k2/k1
den väggmonterade enheten av 
typ k2/k1 har en elegant slät 
panel som inte bara ser bra ut 
men är lätt att rengöra.
enheten är också mindre, lättare 
och betydligt tystare än tidigare 
modeller vilket gör den ideal för 
små kontor och andra 
kommersiella tillämpningar.

5

kontrollerad styrning
stort styrningsutbud, från enkel 
användarstyrning till full 
systemstyrning via fjärråtkomst. 
Pekskärm, webbserver, 
förbrukningsstyrning, 
smartphone-styrning... allt  
är möjligt.

8

Protokollvänlig
stor flexibilitet för integrering 
i ditt knX-/enocean-/modbus-/
lonWorks-/Bacnet-projekt, 
medger helt dubbelriktad 
övervakning och styrning av alla 
funktionsparametrar. ett utbud 
av lösningar för dubbelriktad 
styrning av hela systemet, lokalt 
eller på distans.

9

9

8

6

75

4

2
1

1

3

PANASoNIcS LÖSNING:
·  elektrisk VrF eller gasvärmepump kombinerat med 

kanaltyper för enkel och flexibel integrering.
·  dedikerade enheter för serverrum för drift dygnet runt 

med hög effektivitet
·  luftridåer i kombination med kommersiella enheter för 

att minska butikens energiförluster
·  effektiv luftkanal med endast friskluft och värmeväxlare 

för att säkerställa luftutbytet
·  Panasonic smart cloud för fjärrövervakning av butiken

1
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eXemPel På tIllämPnInGar: BUtIk På 70/200m²

Protokollvänlig
stor flexibilitet för 
integrering i ditt knX-/
enocean-/modbus-/
lonWorks-/Bacnet-projekt, 
medger helt dubbelriktad 
övervakning och styrning av 
alla funktionsparametrar. 
ett utbud av lösningar för 
dubbelriktad styrning av 
hela systemet, lokalt eller 
på distans.

3 5 7

kanal utformad för 
detaljhandeln
supertysta enheter som 
levererar perfekt lufttillför-
sel för detaljhandeln. 
enheter finns från 1,5 kW 
som ger exakt temperatur-
kontroll även i små rum. 
två modeller finns tillgäng-
liga: smal enhet för höjdbe-
gränsade utrymmen 
(mm-enhet endast 200 mm 
djup), och en annan som 
medger 100 % friskluft (me).

kontrollerad styrning
stort styrningsutbud, från 
enkel användarstyrning till 
full systemstyrning via 
fjärråtkomst. Pekskärm, 
webbserver, 
förbrukningsstyrning, 
smartphone-styrning ...  
allt är möjligt.

4

Econavi-givare 
Högre komfort och 
verkningsgrad samt  
större besparingar.
den helt nya econavi-givaren 
registrerar närvaro i rummet, 
och anpassar därefter i tyst-
het luftkonditioneringssys-
temet för att förbättra 
komforten och maximera 
energibesparingarna.
*  endast med cZ-rtc3  

fjärrkontroll.

21

Luftridå med Dx-batteri
Panasonics sortiment av 
luftridåer är utformade för 
smidig drift och  
effektiv prestanda.
·  3 möjliga utomhusenheter 

baserade på kundens 
önskemål

·  luftmunstycken för ett 
perfekt luftflöde

·  ec-fläktmotor för en  
hög verkningsgrad

6

PANASoNIcS LÖSNING:
·  elektrisk kommersiell luftkonditionering med kanaler av 

kassettyp för enkel och flexibel integrering
·  econavi-givare för att anpassa luftkonditioneringens kapacitet 

enligt kundnärvaro i butiken för att säkerställa en perfekt 
kundupplevelse och göra besparingar

·  dedikerade enheter för serverrum för drift dygnet runt med  
hög effektivitet

·  luftridåer i kombination med kommersiella enheter för att 
minska butikens energiförluster

·  Brett sortiment med inomhusenheter. alla enheter utrustade 
med tilluftstemperaturgivare, och med låga bullernivåer.  
Från 1,5 kW upp till 30 kW. 

·  Panasonic smart cloud för fjärrövervakning av butiken

1

52

3 4

6

1

7 6

ALTERNATIv A
PAci
Paci, nästa generations nyutvecklade, 
kommersiella luftkonditionering
energisparkoncept. användning av 
energisbeparande konstruktioner för fläktar, 
fläktmotorer, kompressorer och värmeväxlare 
resulterade i en hög årsvärmefaktor (coP), som 
rankas som en av de högsta i branschen.

ALTERNATIv b
Ecoi (Elektrisk vRF)
ecoi elektrisk VrF är särskilt utformad för de 
mest krävande tillämpningarna inom 
detaljhandeln. Högeffektivt system. Utökat 
driftsområde för att ge värme vid 
utomhustemperaturer så låga som -25 °c. 
lämplig för renoveringsprojekt.

360º luftflöde 
4-vägskassett 90x90 
komfortabelt luftflöde med 
stor spridning.
denna patenterade design 
ger ett mycket komfortabelt 
luftflöde med stor spridning. 
kassettens vidvinkelutlopp 
och spjäll är större i mitten, 
med en form som valts 
baserat på geometri och test 
av verkliga prototypenheter.
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Stormarknad med Aquarea
Värmepumpstekniken är skalbar, vilket innebär att den kan installeras i byggnader av 
olika storlek, som erbjuder både små- och storskaliga värmelösningar. tekniken som 
dessutom är miljövänlig jämfört med befintlig teknik, erbjuder energibesparingar och 
utsläppsminskningar och i de flesta fall kostnadsbesparingar jämfört med  
fossila bränslealternativ.
· ansluts enkelt till befintliga system
· Fläktkonvektorer
· Golvvärme
· 4-vägs och 2-vägs konvektorer
· tappvarmvattentankar
· Hög verkningsgrad
· mycket bra dellaststyrning
·  kaskadstyrning för längre systemlivslängd

konvektorer*

luftridå*

Bufferttank på 1 000 liter*

3

Supereffektiva tankar 
Från 200 till 500 liter  
för tappvarmvatten
Högeffektiva vattentankar med 
stor värmeväxlaryta och 
höggradig isolering för att 
minimera energiförlusterna.

4

4 st. Aquarea T-cap värme-
pumpar 16kW i kaskadläge
effektiva Panasonic värmepum-
par kan bidra till att avsevärt 
minska energiförbrukningen 
i din verksamhet.
ny förbättrad luftvärme-
pumpsteknik, inklusive system 
med kompakta single-enheter, 
kan ge en idealisk kommersiell 
lösning.

2

HPM för att styra de fyra vär-
mepumparna i kaskadläge*
nästa generations  
aquarea manager
denna nya generation med 
smarta styrenheter för 
miljöeffektiv uppvärmning, är 
utrustad med vår mångsidiga 
fristående styrenhet för värme 
och tappvarmvatten. 

*  1 HPM kan styra 3 HP, i detta 
fall krävs 2 HPM

1

3

2

4

* Anskaffas 
lokalt

Aquarea Hydrokit med  
hög verkningsgrad
Inomhusenhet i ny design.
ny a-klassad pump med 7 has-
tigheter, expansionskärl på 10 l
och valbar tillskottsvärmare 
(3/6/9kW).

1

eXemPel På tIllämPnInGar: BUtIk På 500/2 000m², VattenBUren Värme

PANASoNIcS LÖSNING:
·  effektiva aquarea luftvattenvärmepumpar, för att värma och kyla en 

vattenburen installation (med fläktkonvektorer eller konvektorer)
·  effektiv lasthantering under mellansäsonger och kaskadstyrning med Heat 

Pump manager
·  dedikerade enheter för serverrum för drift dygnet runt med hög effektivitet

9



koMPLETT LÖSNING
Panasonic erbjuder det bredaste tillgängliga sortimentet inom värme, komfortkyla, 
tappvarmvatten och ventilation som baseras på gas eller elektricitet. det gör att vi kan 
erbjuda den bästa lösningen för varje projekt - oavsett storlek och komplexitet. och allt 
detta med den trygghet som ges av en snabb kundservice som är tillgänglig 24 timmar 
om dygnet, 365 dagar om året.
oavsett storleken på din butik, har Panasonic den lösning som ger dig bäst lönsamhet. 
arbetar från så låga utetemperaturer som -25 °c och med en 5-årig kompressorgaranti, 
både du och dina kunder kan koppla av.

FLExIbILTET ocH ANPASSNING
modulariteten och flexibiliteten i våra system medger enkel anpassning till tekniska 
eller arkitektoniska restriktioner. oavsett om det gäller små eller stora butiker, är vår 
lösning den som anpassar sig bäst, både för nya projekt och vid renovering av befintliga.
kompakta värmåtervinningsaggregat som strömförsörjs av inomhusenheten (inget behov 
av ytterligare strömförsörjning). tystare, effektivare och mindre än någonsin, den nya 
supereffektiva designen innebär också mindre installation och underhåll. 

”Go GREEN” DETALJHANDEL: LäGSTA co2-uTSLäPPEN
Utmärkt verkningsgrad året runt. driftprestandan vid dellast är i särklass den variabel 
som erbjuder de verkliga löpande kostnadsbesparingar under hela året. 
den energibesparing som våra lösningar ger, plus möjligheten att välja mellan el och 
gas, gör att du kan minska dina co

2
-utsläpp.

1

2

3

8 anlednInGar VarFÖr PanasonIc är den Bästa lÖsnInGen FÖr dIn BUtIk
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koMFoRT - MAxIMAL TILLFREDSSTäLLELSE
dina kunders tillfredsställelse beror till stor del på två faktorer: komfort och buller. Panasonics 
lösningar säkerställer inte bara en högre kundnöjdhet utan även den trygghet som Panasonics 
breda erfarenhet medför på detta område.
·  tystare butiker: Både inom- och utomhusenheterna har utformats för extremt låga 

bullernivåer. Förutom det erbjuder Panasonic möjligheten att installera expansionsventilen 
upp till 15 meter från inomhusenheten vilket minskar bullernivån ytterligare.

·  användarvänlig intuitiva styrning genom bl.a. förenklade fjärrkontroller. med en enda enhet, 
kan du styra belysningen, luftridå, koppla på och stänga av luftkonditioneringen... 

FRAMTIDA ExPANSIoN
en fördel med moduluppbyggda system är att de är enkla att expandera. om exempelvis 
luftkonditioneringssystemet behöver byggas ut, lägger vi till ett extra system med erforderlig 
kapacitet, med maximal flexibilitet när det gäller dess placering. en av de viktigaste 
egenskaperna med Panasonic är utan tvekan fördelarna med att använda avstängningsventiler. 
när det finns planer för framtida expansion, kan anläggningen byggas med de enheter som är 
dimensionerade för det framtida expansionsbehovet.

PANASoNIc HAR uNDER åREN vISAT SIG vARA DET MEST  
EFFEkTIvA SySTEMET
superhög verkningsgrad vid dellastförhållanden: när många andra tillverkare inte ens redovisar 
prestandauppgifter för dellaster under 50%, ger Panasonic extremt hög verkningsgrad för 
dellaster ned till 30%.

LAST % 110 % 100 % 60 % 50 % 40 % 30 %
Konkurrenter 3,52 3,38 3,45 3,50
Panasonic VRF 6N-serien 32HP standard 3,38 3,41 4,41 4,69 4,85 4,93
Panasonic VRF 6N-serien 32HP HI COP 3,91 3,94 5,14 5,54 6,03 6,51

Förhållanden: Utetemperatur 0 °C DB (torr temperatur), rumstemperatur 20 °C DB (torr temperatur).

HÖG SERvIcEkvALITET MED PANASoNIc  
PRo-PARTNER INSTALLATIoNSTEAM
Panasonic kan leverera en enastående hög servicekvalitet genom Panasonic Pro-Partner-teamet:
· reservdelsleverans inom 24 timmar eller skickas nästa dag direkt till installatören
· dedikerad hotline svarar på tekniska frågor
· 5 års kompressorgaranti
·  Utökad garantiplan i upp till 5, 7 och 10 år (kontakta en Panasonic representant för villkor)
Panasonic spec-in team och key account team kan även granska din eftermonterings- och 
expansionsplan och erbjuda det bästa alternativet för att uppnå dina mål.

ANDRA FÖRDELAR MED PANASoNIc
·  systemet kan fortfarande driva upp till 25% av de anslutna inomhusenheterna systemdriften 

kommer att fortgå även om upp till 25% av inomhusenheterna förlorar strömförsörjningen 
medan de är tillkopplade

·  Hög driftsäkerhet i händelse av haveri! säkerställer värme och kyla. aUtomatIsk 
säkerHetsdrIFt. Fortsatt systemdrift är möjlig, även om kompressorer, fläktmotor och 
temperaturgivare är skadade (även vid kompressorhaveri i singel-enhet med två eller  
flera kompressorer).

6
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cHARLES vÖGELE GRouP äR EN Av EuRoPAS LEDANDE  
vERTIkALA MoDEkEDJoR
med attraktivt presenterade varor, i kombination med vänlig, kunnig rådgivning, 
skapas en avslappnad shoppingupplevelse. charles Vögele har fler än 800 butiker 
i nio länder (i t.ex. schweiz, tyskland). Panasonics värme- och kylsystem 
tillhandahöll en effektiv och hållbar lösning. charles Vögele Group valde 
Panasonic på grund av energieffektivitet, enkelt underhåll, tillförlitlighet och 
expertis från en installatör som erbjuder service och installation i hela landet för 
charles Vögele Group. med Paci-produkter anslutna till luftridåer i butikerna fick 
charles Vögele ett perfekt skräddarsytt koncept för deras individuella, högt 
ställda kvalitetskrav.

DEN bRITTISkA RESTAuRANGkEDJAN cARLuccIo’S uPPNåR bETyDANDE 
ENERGIbESPARINGAR GENoM ATT ANväNDA EN AquAREA väRMEPuMP 
en 12 kW aquarea t-caP monoblockenhet installerades som gjorde det möjligt 
för luft i takutrymmet ovanför köket att ledas genom kondenseringsenheten som 
tillhandahåller varmt vatten vid en optimal temperatur. när de jämförde 
restaurangen med en av sina andra restauranger av liknande storlek såg man att 
energibesparingarna var betydande. För att värma vattnet i sin restaurang i leeds 
var kostnaden strax över 20 000 kr. medan den jämförbara kostnaden i sheffield 
bara var 5 000 kr. dessa betydande besparingar innebär att man kommer att se 
en avkastning på investeringen efter ca två år och att en årsvärmefaktor på ca 
3,91 har uppnåtts.

För mer information, logga in på: www.aircon.panasonic.eu 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic luftkonditionering: Hagenauer strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

stÖder de stÖrsta aktÖrerna I detalJHandeln


