SEINALE PAIGALDATAV TZ KOMPAKTSE INVERTERIGA • R32 KÜLMAINE

KOMPAKTNE JA SÄÄSTLIK TZ
· Kompaktne mudel: vaid 799 mm lai
· Lai valik: 7 erinevat võimsust iga küttevajaduse katteks
· Puhtam õhk PM2.5 filtri abil
· Vaikne töörežiim: vaid alates 20 dB(A)
· Uue disainiga aerolabad: topelttiivikud paremaks õhuvooks
· Suur sääst küttelt: A++ energiaklass
· Keskkonnasõbralikum külmaine R32
· Ühildub juba olemasoleva trassiga
· Juhtmega ja nutijuhtimine lisana

R32
KESKKONNASÄÄSTLIK
KÜLMAINE

Meie uut
külmakandjat
R32 sisaldavatel
soojuspumpadel
on tunduvalt
väiksem GWPväärtus (globaalset
soojenemist
põhjustav
potentsiaal).

Erakordne
aastaajale
kohandatav
jahutus, mis
põhineb uuel
energiamõjuga
toodetele kehtival
määrusel.
Kõrgemad
SEER-hinded
näitavad suuremat
energiatõhusust.

Erakordne
hooajaline
kütmistõhusus,
mis põhineb uuel
ErP määrusel.
Mida suurem on
SCOPväärtus,
seda tõhusam on
seade. Säästke
kütmiskuludelt
aasta ringi!

Invertersüsteem
A tagab kuni
50%
energiasäästu.
Võidate nii teie
kui ka loodus!

Panasonic R2
rootor
kompressor.
Loodud vastu
pidama
ekstreemsetes
tingimustes,
tagab kõrge
jõudluse ja
tõhususe.

Filtersüsteem
aitab eemaldada
õhus hõljuvaid
tolmuosakesi
(PM2,5), nt
tolm, mustus,
suits ja
vedelikupiisad.

Tänu kõrgelt
arenenud
tehnoloogiale
on meie
seadmed
vaiksemad kui
raamatukogud
(30 dB(A)).

Aerolabad
loovad rohkem
mugavust.
Topeltlabadest
otsene õhuvoog
lakke tekitab
ühtlase jahutuse .

Tänu Panasonicu
uuenduse
süsteemile
saab uute
tõhusate
R32 süsteemide
paigaldamisel
kasutada
olemasolevat
R410A / R22
torustikku.

Juhtige oma
kliimaseadet üle
interneti
olenemata
asukohast,
kasutades
selleks
nutitelefoni,
tahvelarvutit või
arvutit.

UUS Panasonicu
WiFi-komplekt
nutijuhtimiseks.
RAC-liidese
adapter P Linkiga
ühendamiseks.
Juhtmega
juhtpult seinale
paigaldamiseks.

Siseseadmega
integreeritult
aitab see lihtsalt
teie kodu või
hoonekompleksi
Panasonicu
soojuspumbaga
ühendada ja seda
kontrollida.

Kõigile
Panasonicu
soojuspumpadele
kehtib 5-aastane
tehase
täisgrantii.
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TZ-mudelite siseosad on ka väga kompaktsel kujul

Due to the ongoing innovation of our products, the specifications of this catalogue are valid barring typographic errors, and may be subject to minor modifications by the manufacturer without prior warning in order to improve the product. The total or partial reproduction of this catalogue is prohibited without the express authorisation of Panasonic Marketing Europe GmbH.

Vaid 799 mm laiune siseseade on kompaktne
ja seda seda saab paigaldada väga kitsastes
oludes – uste kohale või teistesse kitsastesse
kohtadesse. TZ Inverteri mudelid on võimsad
ja säästlikud ning kuuluvad A++ energiaklassi.
TZ-mudelite jahutusrežiim töötab kuni –10 °C
ja kütterežiim –15 °C välistemperatuuri juures
ning on äärmiselt säästlik. TZ-seeria seadmed
töötavad väga vaikselt ja neil on ka PM2,5-filter, mistõttu on nad kompaktklassi toodete
seast suurepärane valik.
R32 külmaine
Võrreldes R22 ja R410A-ga on R32 mõju osoonikihi
hõrenemisele 0 ning potentsiaalne mõju globaalsele
soojenemisele väga madal. Euroopa Liidu määrus EÜ
517/2014 muudab fluoritud gaaside (F-gaasid), näiteks
R410A, asendamise kohustuslikuks. Panasonicu
pühendumus innovatsioonile juhib Euroopa R32muutuseid 2017.–2030. aastate eel Euroopa Liidu
määrusega kehtestatud külmakandjate üleminekufaasi.

Juhtimine ja ülevaade nutiseadmega
Uue CZ-TACG1 lisaseadmega saate oma soojuspumpa
mugavaks kasutamiseks seadistada ja kontrollida selle
voolutarbimist oma nutitelefonist, tahvelarvutist ja
läbi interneti. Nutijuhtimisel läbi interneti on rohkelt
funktsioone – oleksite justkui kodus või kontoris:
start/stopp, režiimi valimine, temperatuuri määramine,
toa temperatuuri määramine, nädalane taimer jne.
Internetijuhtimise uued ja täiustatud funktsioonid
tagavad lisamugavuse ja aitavad suurendada tõhusust.
Ühendage CZ-TACG1 lisaseade siseseadmega ja oma
kodu WiFiga.
Kompaktne ja vaikne siseosa, mille laius võib olla
kõigest 799 mm

PM2,5-filter: püüab ohtlikke saasteaineid ja
õietolmu.

TZ-seeria siseseadmed on väga kompaktsed. Vaid
799 mm laiust siseseadet saab kergesti uste kohale
paigaldada.

PM2,5-filter. Õhk sisaldab tahkeid osakesi (PM2,5),
sealhulgas tolmu, mustust, suitsu ja vedelike
piisku. See filter suudab PM2,5-osakesi – ohtlikke
saasteaineid, kodutolmu ja õietolmu – püüda ja hoiab
deodoriseerimisega toa õhu puhtana.

VAID 799 mm

Juhtpult kaasas
Kit
Jahutusvõimsus

Nominaalne (min – max)

kW

CZ-TACG1 Panasonic WiFi liides lisana

KIT‑TZ20‑TKE-1

KIT‑TZ25‑TKE-1

KIT‑TZ35‑TKE-1

KIT‑TZ42‑TKE-1

KIT‑TZ50‑TKE-1

KIT‑TZ60‑TKE-1

KIT‑TZ71‑TKE-1

2,00 (0,75 - 2,40)

2,50 (0,85 - 3,00)

3,50 (0,85 - 3,90)

4,20 (0,85 - 4,60)

5,00 (0,98 - 5,60)

6,30 (0,98 - 7,10)

7,10 (0,98 - 8,10)

6,80 i

6,90 i

6,70 i

6,30 i

6,80 i

6,50 i

6,10 i

SEER 1)

W/W

Jahutuse sisendvõimsus Nominaalne (min – max)

kW

0,49 (0,25 - 0,60)

0,65 (0,25 - 0,88)

0,98 (0,26 - 1,16)

1,25 (0,27 - 1,64)

1,47 (0,29 - 1,73)

1,93 (0,28 - 2,38)

2,24 (0,42 - 2,67)

Küttevõimsus

8,60 (0,98 - 9,90)

kW

2,70 (0,70 - 3,60)

3,30 (0,80 - 4,10)

4,00 (0,80 - 5,10)

5,00 (0,80 - 6,80)

5,80 (0,98 - 7,80)

7,20 (0,98 - 8,50)

Küttevõimsus –7 °C juures

kW

2,14

2,70

3,30

3,90

4,79

5,24

6,13

SCOP 1)

W/W

4,60 i

4,60 i

4,60 i

4,00 i

4,30 i

4,20 i

4,00 i

Kütte sisendvõimsus

Nominaalne (min – max)

0,65 (0,19 - 1,02)

0,79 (0,20 - 1,12)

0,99 (0,20 - 1,38)

1,34 (0,20 - 2,04)

1,54 (0,34 - 2,30)

2,09 (0,34 - 2,70)

2,45 (0,40 - 2,85)

Jahutus (kõrge / madal / Q-Lo) dB(A)

37 / 25 / 20

40 / 26 / 20

42 / 30 / 20

44 / 31 / 29

44 / 37 / 34

45 / 37 / 34

47 / 38 / 35

Küte (kõrge / madal / Q-Lo)

dB(A)

38 / 26 / 22

40 / 27 / 22

42 / 33 / 22

44 / 35 / 28

44 / 37 / 34

45 / 37 / 34

47 / 38 / 35

KxLxS

mm / kg

290x799x197/8

290x799x197/8

290x799x197/8

290x799x197/8

302x1102x244/12 302x1102x244/12 302x1102x244/13

Välisosa mõõdud 3) / Kaal KxLxS

mm / kg

542x780x289/27

542x780x289/28

542x780x289/33

619x824x299/34

619x824x299/40

695x875x320/42

695x875x320/49

Külmaine (R32)

kg / TCO2 Eq

0,61 / 0,412

0,70 / 0,473

0,82 / 0,554

0,87 / 0,587

1,14 / 0,770

1,11 / 0,749

1,32 / 0,891

Helirõhutase

2)

Siseosa mõõdud / Kaal

Nominaalne (min – max)

kW

Lisaseadmed
CZ-TACG1

UUS Panasonicu WiFi-komplekt nutijuhtimiseks.

CZ-CAPRA1

RAC-liidese adapter P Linkiga ühendamiseks.

CZ-RD514C

Juhtmega juhtpult seinale paigaldamiseks.

1) Energiamärgised skaalal A+++ kuni D. 2) Seadme helirõhutase näitab väärtust, mis on mõõdetud seadme korpuse esiküljest 1 meetri
kauguselt ja seadme alt 0,8 meetri kauguselt. Helirõhku mõõdeti Euroventi spetsifikaadi 6/C/006-97 alusel. Q-Lo: vaikne režiim. Lo: kõige
aeglasem ventilaatori kiirus. 3) Laiusele lisandub veel 70 mm torustiku ava.
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