PANASONIC HE -LKE ”FLAGSHIP” NORDENANPASSAD INVERTER MED
UNDERHÅLLSVÄRME 8 GRADER!
Våra värmepumpar håller högsta klass och är byggda för att ge maximal boendekomfort
dygnet runt, även under den hårda nordiska vintern. Med Panasonic Flagship värmepumpar kan du göra
betydande energibesparingar även vid uppvärmning under en längre tid.
Flagship har även ett system speciellt anpassat för fritidshus, som håller sommarstugan, garaget eller källaren på underhållsvärme +8 °C/+10 °C för att förhindra att det fryser. Dessutom, med 10 års antiallergifilter
alleru-buster, kan du räkna med att luften i hemmet är ren och hälsosam.

INVERTER PLUS SYSTEM
Energibesparande A+ produkter förbättrar egenskaperna hos uppvärmningssystemen med
över 20% jämfört med en standard-A-klass. Det här innebär 20% mindre förbrukning och 20%
lägre elräkning.
E-ION+ AVANCERAD LUFTRENING
E-ion elektroner aktiveras för att fånga upp och eliminera luftburna bakterier och mögel. Det
positivt laddade e-ion filtret drar till sig damm och rengör inomhusluften effektivt.

HE-serien

SUPER ALLERU-BUSTER-FILTER
Super alleru-buster-filtret eliminerar de allergener det fångar. Det kombinerar tre funktioner i
en (antiallergen, antivirus och antibakteriell) för att hålla rummet rent och hälsosamt.
SUPERTYST LÄGE.
Inomhusdelen avger nästan omärkliga 23 dB.

UNDERHÅLLSVÄRME
Under årets kallaste månader kan du ställa in systemet på underhållsvärme (+8 ˚C/+10 ˚C), ett
optimalt läge för att förhindra att inomhustemperaturen sjunker ner mot fryspunkten. Den här
praktiska funktionen hjälper till att minimera uppvärmningskostnaderna för din sommarstuga, ditt
fritidshus, garage eller källare.
KRAFTFULLT LÄGE
Hög effekt för omedelbar luftkonditionering. Det snabba och effektiva kraftfulla läget är idealiskt
när man kommer hem heta eller kyliga dagar. Det arbetar med maximal effekt för att uppnå den
önskade temperaturen på 15 minuter.

Inomhusdel CS-HE
Modell
Kapacitet värme (kW)
Kylkapacitet (kW)

COP/EER (nominell)
Energiklass
Ljudtrycknivå dBA
Utomhus CU-HE
Ljudtrycknivå (dBA)

Garantert varme C°

CS-HE9LKE
3.6 (0.60-6.50)

CS-HE12LKE
4.8 (0.60-7.70)

2.50 (0.60-3.00)

3.50 (0.60-4.00)

5.52 / 5.21
A /A
23-27-42

4.94 / 3.98
A/A
26-33-44

46/47
-26 - +24

48/50
-26 - +24

MILJÖTÄNKANDE. Panasonics värmesystem med Inverter-teknik gör det möjligt för dig att spara
energi, sänka elkostnaderna och sänka koldioxidutsläppen. Det är verkligen inte många som kan
konkurrera med effektiviteten hos våra system.

