NOWOŚĆ

NOWE EFEKTYWNE,
INWERTEROWE
JEDNOSTKI NAŚCIENNE
TYPU RE O DUŻEJ MOCY
Pełna gama
klasycznych modeli
inwerterowych
• Obniżony poziom emisji dźwięku
urządzeń wewnętrznych
• Wysoka energooszczędność
Przyjazna dla środowiska, ekonomiczna praca przy wysokim
współczynniku SCOP (Sezonowy Współczynnik Efektywności)
Oryginalna technologia inwerterowa firmy Panasonic i sprężarki o wysokich parametrach
zapewniają najwyższą wydajność urządzeń. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną
są niższe, a powietrze wokół nas czystsze!

3.4 A

5.6 A+

SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

SEASONAL ENERGY
EFFICIENCY RATIO

Filtr antybakteryjny wychwytuje i eliminuje alergeny z powietrza. Łączy trzy funkcje
— antyalergiczną, antywirusową i bakteriobójczą — utrzymując czystość powietrza
w pomieszczeniu.
Dzięki zastosowaniu filtra antybakteryjnego dostarczają czyste i zdrowe powietrze,
pozbawione wirusów, bakterii i zarodników pleśni.

Tryb wysokiej wydajności

SEER

SCOP

Filtr antybakteryjny

Tryb ten pozwala szybko i skutecznie uzyskać komfortową temperaturę w pomieszczeniu,
nawet w wyjątkowo gorące lub mroźne dni. Urządzenie może osiągnąć zadaną
temperaturę w 15 minut.

Rozwiązania firmy Panasonic pozwalają żyć komfortowo
ANTI-BACTERIAL FILTER

1kW

1kW

1kW

3,4
kW

Urządzenia tej serii są wyjątkowo ciche. Jednostki wewnętrzne pracują bardzo cicho
nawet w trybie standardowym. Natomiast naciśnięcie przycisku Quiet Mode (tryb cichy)
na pilocie zdalnego sterowania powoduje obniżenie poziomu dźwięku do 22 dB1.
Klimatyzatory firmy Panasonic pracują niezwykle dyskretnie i nie przeszkadzają
użytkownikowi nawet wtedy, gdy w pomieszczeniu panuje absolutna cisza.
Dla zestawów KIT-RE9-PKE oraz KIT-RE12-PKE.

* Współczynnik SCOP w trybie ogrzewania (porównanie do grzejników elektrycznych przy temperaturze
zewnętrznej +7°C).

(dla modeli RE9, RE12)
•	Tryb wysokiej wydajności
(dla modeli RE9, RE12 oraz RE15)
•	Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu
w pionie
• Funkcja „gorącego startu”
•	Automatyczny restart i powrót do zadanych
ustawień
po nagłej przerwie w dostawie prądu
• Łatwa zmiana ustawień

KIT-RE9-PKE//KIT-RE12-PKE//
KIT-RE15-PKE
CZYSTE, ZDROWE POWIETRZE

• Filtr antybakteryjny nowej generacji
•	Funkcja usuwania nieprzyjemnych
zapachów
• Filtr antypleśniowy

UDOGODNIENIA

•	Programator 12-godzinny
(dla modeli RE9, RE12 oraz RE15)
•	Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA
• System Inwerter
• Czynnik chłodniczy R410A

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI

KOMFORT

• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
•	Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel
górny, ułatwiający wykonywanie czynności

•	Tryb supercichy

Z powodu ciągłego ulepszania naszych produktów, dane techniczne zawarte w niniejszym folderze mogą nie być aktualne i mogą podlegać drobnym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta. Całkowite lub częściowe powielanie niniejszego folderu jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

www.eggeassociats.net

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE
KLASYCZNE JEDNOSTKI
INWERTEROWE

Zestaw
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Wydajność chłodnicza
Nominalna (min. ÷ maks.)
Współczynnik EER¹)
Nominalny (min. ÷ maks.)
Współczynnik SEER
Nominalny
P Design (tryb chłodzenia)
Pobór mocy w trybie chłodzenia
Nominalny (min. ÷ maks.)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia)2)
Wydajność grzewcza
Nominalna (min. ÷ maks.)
Wydajność grzewcza przy –7°C
Nominalna
Współczynnik COP1)
Nominalny (min. ÷ maks.)
Współczynnik SCOP
Nominalny
P Design przy –10°C
Pobór mocy w trybie ogrzewania
Nominalny (min. ÷ maks.)
Roczne zużycie energii (tryb ogrzewania)2)
Jednostka wewnętrzna
Napięcie zasilania
Zalecany bezpiecznik
Zalecany przekrój przewodu zasilającego
Liczba i przekrój przewodów (jedn. wewn./zewn.)
Prąd nominalny
Chłodzenie/ogrzewanie
Prąd maksymalny
Wydatek powietrza
Chłodzenie/ogrzewanie
Usuwanie wilgoci
Poziom ciśnienia akustycznego3)
Chłodzenie – ogrzewanie (wys./nis./cichy)
Poziom dźwięku
Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty)
Wymiary/masa netto
(wys. × szer. × gł.)
Jednostka zewnętrzna
Wydatek powietrza
Chłodzenie/ogrzewanie
Poziom ciśnienia akustycznego3)
Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty)
Poziom dźwięku
Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty)
Wymiary4)/masa netto
(wys. × szer. × gł.)
Przyłącza rur czynnika chłodniczego
Obwód cieczy/obwód gazu
Ilość czynnika chłodniczego
R410A
Różnica poziomu jedn. wewn./jedn. zewn.
Maks.
Długość orurowania
min. ÷ maks.
Długość orurowania przy podstawowej ilości Maks.
czynnika
Dodatkowa ilość czynnika
Zakres temp. zewn.
Chłodzenie min. ÷ maks.
Ogrzewanie min. ÷ maks.

DLA MODELI RE9, RE12
ORAZ RE15.
W komplecie
z jednostką
wewnętrzną.

CU-RE9PKE
CU-RE12PKE
CU-RE15PKE

[kW]/[kcal/h]
Oszczędność energii
Oszczędność energii
[kW]
[kW]
[kWh/rok]
[kW]/[kcal/h]
[kW]
Oszczędność energii
Oszczędność energii
[kW]
[kW]
[kWh/rok]

KIT-RE9-PKE
CS-RE9PKE
CU-RE9PKE
2,50 (0,90 ÷ 3,00)/2150 (770 ÷ 2580)
3,57 (4,74 ÷ 3,00) A
5,6 A+
2,5
0,700 (0,190 ÷ 1,000)
156
3,30 (0,90 ÷ 4,10)/2840 (770 ÷ 3530)
3,00
4,02 (5,29 ÷ 3,57) A
3,4 A
2,5
0,820 (0,170 ÷ 1,150)
1029

KIT-RE12-PKE
CS-RE12PKE
CU-RE12PKE
3,50 (0,90 ÷ 3,90)/3010 (770 ÷ 3350)
3,47 (5,29 ÷ 3,25) A
5,6 A+
3,5
1,010 (0,170 ÷ 1,200)
219
4,25 (0,90 ÷ 5,10)/3660 (770 ÷ 4390)
3,70
3,79 (6,00 ÷ 3,49) A
3,4 A
3,2
1,120 (0,150 ÷ 1,460)
1318

KIT-RE15-PKE
CS-RE15PKE
CU-RE15PKE
4,20 (1,00 ÷ 4,60)/3610 (860 ÷ 3960)
3,33 (4,76 ÷ 2,78) A
5,6 A+
4,2
1,260 (0,210 ÷ 1,650)
263
5,00 (0,90 ÷ 6,80)/4300 (770 ÷ 5850)
4,93
3,61 (4,28 ÷ 2,98) A
3,4 A
3,6
1,385 (0,210 ÷ 2,280)
1482

[V]
[A]
[mm²]
[mm²]
[A]
[A]
[m³/h]
[l/h]
[dB(A)]
[dB]
[mm]/[kg]

230
16
3 x 1,5
4 × 1,5
3,3/3,8
6,3
750/666
1,4
42/27/22 – 42/27/25
58/58
290 × 848 × 213/8

230
16
3 x 1,5
4 × 1,5
4,7/5,2
8,4
750/750
2
42/30/22 – 42/33/25
58/58
290 × 848 × 213/8

230
16
3 x 1,5
4 × 1,5
6,0/6,3
10,5
822/870
2,4
44/31/29 – 46/34/28
60/62
290 × 848 × 213/8

[m³/h]
[dB(A)]
[dB]
[mm]/[kg]
[cal] ([mm])
[kg]
[m]
[m]
[m]

1902/1842
47/48
63/64
540 × 780 × 289/23
¼ (6,35)/⅜ (9,52)
0,77
10
3 ÷ 15
7

1956/1896
48/50
64/66
540 × 780 × 289/26
¼ (6,35)/⅜ (9,52)
0,86
10
3 ÷ 15
7

1956/1956
49/51
65/67
540 × 780 × 289/27
¼ (6,35)/½ (12,70)
0,92
10
3 ÷ 15
7

[g/m]
[°C]
[°C]

20
16 ÷ 43
–10 ÷ +24

20
16 ÷ 43
–10 ÷ +24

20
16 ÷ 43
–10 ÷ +24

Warunki pomiaru: Temperatura wewnątrz, tryb chłodzenia 27°C TS/19°C TM. Temperatura na zewnątrz, tryb chłodzenia 35°C TS/24°C TM. Temperatura wewnątrz, tryb ogrzewania 20°C TS. Temperatura na zewnątrz, tryb ogrzewania 7°C TS/6°C TM. TS: termometr suchy TM: termometr mokry
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu PKE.
1)
Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/UE.
2)
Roczne zużycie energii zostało wyliczone zgodnie z dyrektywą ErP.
3)
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia. Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.
4)
Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Szczegółowe informacje dotyczące ErP można znaleźć w serwisie http://www.doc.panasonic.de
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EFFICIENCY RATIO

SEASONAL COEFFICIENT
OF PERFORMANCE

ANTI BACTERIAL
FILTER

SEER

Prevention

Silent air

5 year

22 dB

ROTARY

W porównaniu z klasycznymi klimatyzatorami, systemy
inwerterowe zapewniają wyższą efektywność i komfort przy
niższym poziomie hałasu. Pozwalają precyzyjnie sterować
temperaturą i utrzymywać ją na stałym poziomie, mają niższe
zużycie energii oraz niższy poziom wibracji.

Wyjątkowa sezonowa wydajność chłodnicza
odpowiadająca wymaganiom nowej
dyrektywy ErP.
Wyższy współczynnik SEER oznacza większą
efektywność.
Chłodzenie może być energooszczędne przez
cały rok!

Wyjątkowa grzewcza efektywność sezonowa
odpowiadająca wymaganiom nowej
dyrektywy ErP.
Wyższy współczynnik SCOP oznacza większą
efektywność.
Ogrzewanie może być energooszczędne
przez cały rok!

Filtr antybakteryjny wychwytuje i eliminuje
alergeny z powietrza. Łączy trzy funkcje —
antyalergiczną, antywirusową
i bakteriobójczą — utrzymując czystość
powietrza w pomieszczeniu.

INVERTER COMPRESSOR

SUPER QUIET

Dzięki zaawansowanej technologii Super
Quiet poziom głośności naszych urządzeń
odpowiada ciszy w bibliotece!
Dla zestawów KIT-RE9-PKE oraz KIT-RE12PKE.

Nowa sprężarka rotacyjna R2 firmy
Panasonic.
Te wydajne i efektywne urządzenia objęte
są niezawodnym, globalnym serwisem
producenta.

compressor
warranty
5-letnia gwarancja.
Sprężarki całej serii
Aquarea objęte są 5-letnią
gwarancją.

www.termo-schiessl.pl

