
Kanalansluten med högt 
statiskt tryck PACi Inverter+ 

Hög värmeeffekt vid låga 
utomhustemperaturer

De kanalanslutna systemen är den idealiska 
lösningen för flexibla och dolda 

installationer och de 200 mm 
kanalanslutningarna (tillval) ger en 
problemfri anslutning till spirorör.

Inbyggd dräneringspump 
(DC-motor)

– Inbyggt filter
– Filtret kan dras ut åt sidan

Standardhöjd på 
290 mm för samtliga modeller
Standardiseringen av höjden medger 
enkel och enhetlig installation av 
modeller med olika kapacitet.

Yttre elektrisk kopplingsdosa 
underlättar underhållet
P-linkkort

Det statiska trycket utanför enheten kan 
ökas upp till 150 Pa
Typ 60 71 100 125 140
Standard 70 Pa 70 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa
Max. tillgänglig inställning 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa

Ny trådbunden fjärrkontroll med Econavi-styrning
Lätt att använda med en attraktiv, tydlig design och med ny behovsstyrning 
samt visning av energiförbrukningen! Denna användbara funktion gör 
fjärrkontrollen unik! 
Den nya trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC3 är idealisk för att integreras i 
den mest krävande inredningsarkitekturen.
Pekskärmen har en har en mycket snygg och lättanvänd display, som med 
sin kompakta skärm endast är 120 x 120 x 16 mm.

Ny Econavi-sensor
Den helt nya Econavi-sensorn upptäcker närvaro 
i rummet och anpassar i tysthet PACi- eller VRF-
luftkonditioneringen för att förbättra komforten och 
maximera energibesparingen.

Effektiv 
Året runt (SCOP) 

A++/A+
SEER/SCOP

Kraftfullare dräneringspump
Med en dräneringspump med högt lyftförmåga, kan 
dräneringsrören placeras 785 mm ovanför enhetens 
basnivå.

KANALANSLUTEN 
INOMHUSDEL PACi

Energi-
besparing

Enkel
styrning via 

fastighetssystem

ANSLUTBARHET

5 års
garanti på 

kompressor

Klar för
internetstyrning

INTERNETSTYRNING
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Produktsortimentet Inverter+ 
förbättrar egenskaperna med 
över 20 % jämfört med en vanlig 
invertermodell. Detta innebär 
20 % lägre förbrukning och en 
20 % lägre elräkning. Inverter 
plus-modellen är även A-klassad 
i både kyl- och värmeläge.

Enastående säsongseffektivitet 
vid värmedrift baserat på det 
nya ErP-direktivet. 
Högre SCOP-värden innebär 
högre verkningsgrad.
Spara året runt vid värmedrift! 
För KIT-71PF1E5A.

Luftkonditioneringen fungerar i 
enbart kylläge med en 
utomhustemperatur ned till 
-15 °C.
För produktsortimentet Elite.

Panasonics förnyelsesystem 
ger möjlighet för att 
återanvända dina R22-rör (om 
de är i gott skick) när du 
installerar ett nytt högeffektivt 
R410A-system.

Enastående säsongseffektivitet 
vid kyldrift baserat på det nya 
ErP-direktivet. 
Högre SEER-värde innebär 
högre verkningsgrad.
Spara året runt vid kyldrift! För 
KIT-71PF1E5A.

Kommunikationsporten är 
integrerad i inomhusenheten 
och ger enkel anslutning till, 
och styrning av, din Panasonic-
värmepump med ditt 
hemautomatik- eller 
fastighetssystem.

Internet Control är nästa 
generations system som ger en 
användarvänlig fjärrstyrning av 
luftkonditionering och 
värmepumpar var du än är, med 
hjälp av en smarttelefon eller 
surfplatta med Android eller iOS 
eller en persondator via internet.

Vi lämnar garanti under fem 
år för hela 
kompressorsortimentet.

Kyldrift
ner till

-15°C
UTETEMPERATUR

Kompatibel
med

R22-rör
R22 RENEWAL

6,40 A++
SEER

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET 
OBEROENDE AV ÅRSTID

4,00 A+
SCOP

HÖG ÅRSVERKNINGSGRAD 
ÅRET RUNT

Luftkonditioneringen 
fungerar i värmepumpsläge 
även vid lägre temperaturer, 
ingen inbyggd 
stoppfunktion.
För produktsortimentet 
Elite.

Teknisk data ner till

-20°C
i värmeläge

UTETEMPERATUR
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S-100PF1E5A // S-125PF1E5A // S-140PF1E5A

Fläns för cirkulär kanal (tillval)
Utgångar x mått Modellbeteckning
2 x Ø 200 CZ-56DAF2 (två SA-utlopp)
3 x Ø 200 CZ-90DAF2 (tre SA-utlopp)
4 x Ø 200 CZ-160DAF2 (fyra SA-utlopp)

KANALANSLUTEN MED 
HÖGT STATISKT TRYCK 
PACi STANDARD OCH 
ELITE INVERTER+

Kylläge Värmeläge
Kapacitet ESEER Tillförd effekt Kapacitet SCOP Tillförd effekt Ljudtrycksnivå 3) Mått (in) Mått (ut) Driftområde
Nom. (Min. – Max.) Nominellt Nom. (Min. – Max.) Nom. (Min. – Max.) / vid -7 °C Nominellt Nom. (Min. – Max.) Kyla–Värme (H / L, S-låg) H x B x D H x B x D Kyla– Värme min. / max.
kW W/W kW kW W/W kW dB(A) mm mm °C

Kanalansluten med högt statiskt tryck PACi Standard Inverter+
KIT-60PFY1E5A 6,0 (2,0–7,0) 5,4 a 1,930 (0,325–2,850) 6,0 (1,8–7,0) / 4,39 3,8 a 1,410 (0,275–2,055) 35 / 32 / 26 — 35 / 32 / 26 290 x 1 000 x 700 569 x 790 x 285 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-71PFY1E5A 7,1 (2,0–7,7) 5,3 a 2,570 (0,325–3,270) 7,1 (1,8–8,1) / 4,32 3,8 a 1,800 (0,275–2,380) 35 / 32 / 26 — 35 / 32 / 26 290 x 1 000 x 700 569 x 790 x 285 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-100PFY1E5A 10,0 (2,7–11,5) 5,4 a 3,320 (0,530–4,200) 10,0 (2,1–13,8) / 7,22 3,8 a 2,630 (0,410–4,000) 38 / 34 / 31 — 38 / 34 / 31 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-125PFY1E5A 12,5 (3,8–13,5) 3,7 1) 4,100 (0,900–5,000) 12,5 (3,4–15,0) / 9,14 3,8 2) 3,270 (0,730–4,400) 39 / 35 / 32 — 39 / 35 / 32 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-100PFY1E8A 10,0 (2,7–11,5) 5,2 a 3,320 (0,530–4,200) 10,0 (2,1–13,8) / 7,22 3,8 a 2,630 (0,410–4,000) 38 / 34 / 31 — 38 / 34 / 31 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-125PFY1E8A 12,5 (3,8–13,5) 3,7 1) 4,100 (0,900–5,000) 12,5 (3,4–15,0) / 9,14 3,4 2) 3,270 (0,730–4,400) 39 / 35 / 32 — 39 / 35 / 32 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -10 / +43 — -15 / +24
KIT-140PFY1E8A 14,0 (3,3–15,5) 3,8 1) 4,350 (0,84–6,000) 14,0 (4,1–16,0) / 11,68 3,5 2) 3,580 (0,90–5,200) 40 / 36 / 33 — 40 / 36 / 33 290 x 1 000 x 700 1 416 x 940 x 340 -10 / +43 — -15 / +24
Kanalansluten med högt statiskt tryck PACi Elite Inverter+
KIT-50PF1E5A 5,0 (1,5–5,6) 5,7 h 1,350 (0,260–2,000) 5,6 (1,5–6,5) / 3,62 3,8 a 1,500 (0,220–2,400) 34 / 30 / 26 — 34 / 30 / 26 290 x 800 x 700 569 x 790 x 285 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-60PF1E5A 6,0 (2,5–7,1) 6,4 i 1,540 (0,530–2,000) 7,0 (2,0–8,0) / 5,85 3,9 a 1,810 (0,480–2,480) 35 / 32 / 26 — 35 / 32 / 26 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-71PF1E5A 7,1 (2,5–8,0) 6,4 i 1,850 (0,530–2,650) 8,0 (2,0–9,0) / 6,69 4,0 h 2,080 (0,480–2,900) 35 / 32 / 26 — 35 / 32 / 26 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-100PF1E5A 10,0 (3,3–12,5) 5,8 h 2,440 (0,840–3,700) 11,2 (4,1–14,0) / 9,63 3,8 a 2,600 (0,900–4,400) 38 / 34 / 31 — 38 / 34 / 31 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-125PF1E5A 12,5 (3,3–14,0) 4,3 1) 3,570 (0,840–4,600) 14,0 (4,1–16,0) / 11,80 3,6 2) 3,480 (0,900–5,200) 39 / 35 / 32 — 39 / 35 / 32 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-140PF1E5A 14,0 (3,3–15,5) 3,8 1) 4,310 (0,840–6,000) 16,0 (4,1–18,0) / 13,98 3,4 2) 4,440 (0,900–5,900) 40 / 36 / 33 — 40 / 36 / 33 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-71PF1E8A 7,1 (3,2–8,0) 5,2 a 1,850 (0,640–2,650) 8,0 (2,8–9,0) / 6,69 3,7 a 2,080 (0,580–2,900) 35 / 32 / 26 — 35 / 32 / 26 290 x 1 000 x 700 996 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-100PF1E8A 10,0 (3,3–12,5) 5,8 h 2,440 (0,840–3,700) 11,2 (4,1–14,0) / 9,63 3,8 a 2,600 (0,900–4,400) 38 / 34 / 31 — 38 / 34 / 31 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-125PF1E8A 12,5 (3,3–14,0) 4,3 1) 3,570 (0,840–4,600) 14,0 (4,1–16,0) / 11,80 3,6 2) 3,480 (0,900–5,200) 39 / 35 / 32 — 39 / 35 / 32 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24
KIT-140PF1E8A 14,0 (3,3–15,5) 3,8 1) 4,310 (0,840–6,000) 16,0 (4,1–18,0) / 13,98 3,4 2) 4,440 (0,900–5,900) 40 / 36 / 33 — 40 / 36 / 33 290 x 1 400 x 700 1 416 x 940 x 340 -15 / +46 — -20 / +24

Dimensionerande driftsvillkor: Kyldrift inomhus 27 °C DB el. 19 °C WB. Kyldrift utomhus 35 °C DB el. 24 °C WB. Värmedrift inomhus 20 °C DB. Värmedrift utomhus 7 °C DB el. 6 °C WB. (DB: torrtermometer, WB: våttermometer). // Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
1) ESEER-värdet är beräknat enligt Eurovent IPLV för SBEM för inomhusenhet av U1-typ SEER=a(EER25) + b(EER50) + c(EER75) + d(EER100) där EER25, EER50, EER75 och EER100 är EER-värden uppmätta vid 25 %, 50 %, 75 % och 100 % dellast för respektive temperaturer 20, 25, 
30 och 35 °C DB. A, b, c och d är värden för en kontorstillämpning. Värdena ges som a = 0,2, b = 0,36, c = 0,32 och d = 0,03. De interna temperaturerna är tagna vid 27 °C DB och 19 °C WB. 2) SCOP-värdet är beräknat enligt Eurovent IPLV för SBEM för inomhusenhet av U1-typ 
inklusive korrektionsfaktor för avfrostning. 3) Ljudtrycksnivån för enheterna visar det uppmätta värdet vid ett avstånd på 1 meter framför huvudenheten och 1,5 m från marken. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med specifikationen Eurovent 6/C/006-97.
Besök vår sida http://www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP.

KANALBATTERI MED HÖGT STATISKT TRYCK
PACi STANDARD OCH ELITE INVERTER+

· Extremt tystgående från 26 dB(A)
· Automatisk omstart efter ett strömavbrott
· Olika systemalternativ som dubbel, trippel eller dubbel-twin
· DC-fläkt för bättre effektivitet och styrning
· Inbyggd dräneringspump
·  Enkel anslutning och styrning av en yttre fläkt eller ERV-enhet med hjälp av 

PAW-FDC-kontakten på inomhusenhetens kretskort. Den yttre enheten kan styras med 
fjärrkontrollen för Panasonics inomhusenhet

Luftintag
Enheten har ett luftintag på den ena sidan och ett luftutsläpp på den andra. Luftintagets 
filter kan dras ut från sidan och vikas. Enkel åtkomst via luckan för underhåll. När 
tilluftskanalen (anskaffas lokalt) ansluts på sugsidan ska filter, ram och isoleringsmaterial 
tas bort på enhetens bägge sidor. Anslut kanalen på enhetens sugsida med hjälp av de 
förberedda hålen.

Styr din luftkonditionering hemma var du än är. 
Styr din komfort och effektivitet till den lägsta 
energiförbrukningen
Panasonic har alltid erbjudit sina kunder 
de mest effektiva värmepumparna och 
luftkonditioneringsanläggningarna. Nu har vi tagit ett 
steg framåt och presenterar en styrlösning som drar 
nytta av den senaste molntekniken för att göra det 
möjligt för dig att hantera ditt klimatsystem från var som 
helst i världen.
Styr ditt inneklimat från din smarttelefon, surfplatta, 
Android-enhet eller från en persondator med tillgång till 
internet med hjälp av denna tilläggstjänst. Den erbjuder 
samma funktioner som om du vore hemma: start och 
stopp, driftläge, börvärde, rumstemperatur osv. Upplev de 
nya, avancerade funktionerna som Panasonic erbjuder för 
att uppnå bästa komfort och effektivitet med den lägsta 
energiförbrukningen.

INTERNET CONTROL

TIL
LVAL

Klar för
kontroll
via internet

STYR DIN VÄRMEPUMP
VAR DU ÄN BEFINNER DIG

Referens PA-RC2-WIFI-1

U-60PEY1E5 
U-71PEY1E5

U-50PE1E5

U-100PEY1E5 
U-125PEY1E5
U-100PEY1E8 
U-125PEY1E8

U-60PE1E5A 
U-71PE1E5A 
U-71PE1E8A

U-140PEY1E8
U-100PE1E5A 
U-125PE1E5A 
U-140PE1E5A 

U-100PE1E8A 
U-125PE1E8A 
U-140PE1E8A

Kompatibel med alla Panasonics 
anslutningslösningar. För mer 
information, läs avsnittet om 
styrsystem.

HÖG 

VÄRMEEFFEKT 

 VID LÅGA UTOMHUS-

TEMPERATURER

KOMPAKT 
OCH LÄTT 

Trådbunden fjärrkontroll
CZ-RTC2

ALTERNATIVA STYRENHETER
Trådbunden fjärrkontroll
CZ-RTC3

Trådlös fjärrkontroll
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Förenklad fjärrkontroll
CZ-RE2C2

www.aircon.panasonic.se
blogg.panasonicnordic.com/sv

 facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN // Telefon: +46 8 680 26 00
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TILLBEHÖR

PAW-GRDSTD40 
Markställning för Paci ; höjd 400mm , längd 900mm , bredd 
400mm

PAW-WTRAY
Kondensvatten droppplåt av Mangelis för 
markställning PAW-GRDSTD40 med 4m 
värmekabel inklusive 3°C termostat

PAW-GRDBSE20
2 Markförhöjning av  SBE; höjd 200mm ,  
längd 600mm

PAW-WPH7
Väderskydd för U-50PE1E5

PAW-WPH8
Väderskydd för U-200PE1E8  och 
U-250PE1E8

PAW-WPH9
Väderskydd för U-60PE1E5, U-71PE1E5/8, 
U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8

PAW-WPH10
Väderskyddför U-100PE1E5/8, 
U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, 
U-140PEY1E8


