UUS seinale paigaldatav CZ Inverter
• Külmaaine R32

-25 °C

Uus ülikompaktne CZ seinamudel
Uus ülikompaktne seinale paigaldatav CZ on ainult 779
mm laiune – ideaalne väikestesse ruumidesse või ukse
kohale paigaldamiseks. Elegantse täiustatud disainiga
seade sobib igasse interjööri.
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Meie soojuspumbad, milles kasutatakse uut külmaainet R32, on oluliselt väiksema globaalse soojenemise potentsiaaliga (Global Warming Potential , GWP). See on tähtis samm õiges suunas, et kasvuhoonegaaside teket vähendada.
Samuti on R32 ühekomponentne külmaaine, mis hõlbustab selle ümbertöötlemist. — Aastaajale kohandatud jahutusfunktsioon, mis vastab uutele EcoDesigni nõuetele. Mida suurem on hooajalise energiatõhususe teguri (SEER) väärtus,
seda tõhusam on seade. Meeldiv jahedus aasta läbi tarbetu energiakuluta. — Aastaajale kohandatud küttefunktsioon, mis vastab uutele EcoDesigni nõuetele. Mida suurem on hooajaline kasuteguri (SCOP) väärtus, seda tõhusam on
seade. Meeldiv soojus aasta läbi ilma tarbetu energiakuluta. — Süsteem Inverter+. See klassifikatsioon tõendab Panasonicu süsteemi suurt jõudlust veelgi. — Rootorkompressor Panasonic R2. See on mõeldud ekstreemseid tingimusi
taluma ning töötab stabiilselt maksimaalse jõudluse ja tõhususega. — Tolmukogumisfilter. See filter kogub õhust osakesi, mis tagab ruumis puhtama õhu. — Suvilarežiim. Seade võimaldab säästlikku kütterežiimi (+8 °C / +10 °C). See
ennetab külmimatel talvekuudel sisetemperatuuri langemist külmumispunktini ja minimeerib energiakulu. — R410A asendamine R32-ga. Panasonicu ümberehituskomplekti abil saab olemasolevaid R410A torusüsteeme kasutada ka
uute tõhusate R32-süsteemide paigaldamisel. — Kodumudelite integreerimine süsteemiga P-Link – CZ-CAPRA1. Split-tüüpi õhukonditsioneerile integreerimine P-Linkiga. Võimaldab RAC-seeria ühendamist P-Linkiga. Nüüd on
juhtimisvõimalused piiramatud. — Juhtimine üle interneti. Järgmise põlvkonna süsteem õhukonditsioneeri ja soojuspumpade kasutajasõbralikuks kaugjuhtimiseks Android™ või iOS operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, tahvelarvuti või
internetiühendusega arvuti abil, kus tahes te ka ei oleks. — 5-aastane tehasegarantii seadmekomplektile.
SCOP ja SEER: mudeli CS-CZ25WKE puhul. JUHTIMINE ÜLE INTERNETI: lisavarustus.

UUS seinale paigaldatav CZ Inverter
• Külmaaine R32

Uuendatud korpus paigaldamise ja
hooldamise hõlbustamiseks.
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Uus ülikompaktne disain
Uue ülikompaktse siseosa laius on kõigest 779 mm.
See laiendab paigaldusvõimalusi, näiteks saab seadme
paigaldada kitsale seinapinnale ukse kohal. Uus
konstruktsioon paigaldamise ja hooldamise
hõlbustamiseks. Paigaldamine on kiirem ja lihtsam.
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KÕIGEST

Meie toodete jätkuvate uuenduste tõttu on selle kataloogi spetsiﬁkatsioonid kehtivad tüpograaﬁliste vigade piires ja tootja võib toote parendamiseks teha eelneva hoiatuseta väikeseid muudatusi. Selle kataloogi täielik või osaline reprodutseerimine on ilma Panasonic Marketing Europe GmbH selgesõnalise loata keelatud.

779 mm
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Kõrge küttevõimsus ja kõrge SCOP väärtus
CZ-seeria küttevõimsust on suurendatud ja tänu
kõrgele SCOP väärtusele on CZ parim lahendus nii
energiasäästu kui ka suurepärase mugavuse
saavutamiseks.
Ideaalne suvilasse
+8/+15 kraadi funktsioon kaitseb suvilat, garaaži või
abihoonet külmumise eest liigse energiakuluta.

Panasonic 1x4. Mugavus aastaringselt
Tagab täiusliku sisekliima aasta läbi: kütmine
kuni –25 °C välistemperatuuri juures ja meeldiv
jahutus kuuma ilmaga.

Kontsentreeritud õhuvool jahutuse tõhustamiseks
Nüüd kahe klapiga
õhuvoolu täpsemaks
suunamiseks.
Kiire jahutus.
Kaks õhuklappi suunavad
kontsentreeritud õhuvoo
allapoole, et meeldiv jahedus otse
inimesteni jõuaks.

UUS
2020

CZ-TACG1
Lisavarustus: Wi-Fimoodul Panasonic
Comfort Cloud üle
interneti juhtimiseks.

5,20 kW

6,70 kW

CS-CZ25WKE
CU-CZ25WKE

CS-CZ35WKE
CU-CZ35WKE

2,50 (0,85–3,00)

3,50 (0,85–4,00)

Maksimaalne võimsus
Siseseade
Välisseade

Jahutusvõimsus

Nominaalne (min–max)

kW

SEER 1)
Jahutuse sisendvõimsus

Nominaalne (min–max)

kW

Küttevõimsus

Nominaalne (min–max)

Küttevõimsus –7 °C juures 2)
SCOP 1)
Kütte sisendvõimsus
Helirõhk

Nominaalne (min–max)

6,60 A++

6,40 A++
0,94 (0,19–1,14)

kW

0,54 (0,19–0,73)
3,40 (0,85–5,20)

kW

3,30

4,05

4,30 A+

4,30 A+

0,73 (0,18–1,45)

0,98 (0,18–2,00)

kW

Kütterežiim (kõrge/madal/vaikne) dB(A)

3)

Jahutusõhu tõhus levimine.
Õhuvoog levib ruumis kiiresti
mööda seinu üles, „voolates“
seejärel allapoole.

Jahutusrežiim (kõrge/madal/vaikne) dB(A)

4,00 (0,85–6,70)

40 / 27 / 20

42 / 33 / 20
42 / 28 / 22
290 × 779 × 209 / 8

Siseosa mõõtmed / netokaal

K×L×S

mm / kg

39 / 25 / 22
290 × 779 × 209 / 8

Välisosa mõõtmed 4) / netokaal
Külmaaine (R32) / CO2-ekvivalent

K×L×S

mm / kg

622 × 824 × 299 / 8

622 × 824 × 299 / 8

0,84 / 0,567

0,84 / 0,567

Küte, min–max

kg / T
°C

Jahutus, min–max

°C

Töövahemik
Lisavarustus

-25 ... +24

-25 ... +24

+16 ... +43

+16 ... +43

Lisavarustus

CZ-TACG1

Wi-Fi-moodul Panasonic Comfort Cloud üle interneti juhtimiseks

CZ-CAPRA1

RAC-liideseadapter P-Linkiga integreerimiseks

PAW-SMSCONTROL
CZ-RD514C

SMSide abil juhtimiseks (vajab lisaks SIM-kaarti)
Juhtmega juhtpult seina- ja põrandamudelitele

PANASONIC TOODETE AMETLIK MAALETOOJA:
BESTAIR KAUBANDUS OÜ
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