PANASONIC INVERTER CS-E9/12HKEW-3

Malli Pohjolan oloihin: invertteri-ilmalämpöpumppu
ja tehokas ilmansuodatin automaattitunnistimella
Panasonicin uusi HKEW-3 -mallisarja ei ole ainoastaan A-energialuokan tehokas invertteriilmalämpöpumppu, joka lämmittää kovallakin Pohjolan talvipakkasella tai viilentää mukavasti
kesäkuumalla. HKEW-3 -sarjan laitteissa on myös uusi e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka takaa
puhtaamman ja raikkaamman sisäilman kotiisi.

Tehty Pohjolan oloihin

HKEW-3 on erityisesti Pohjolan kylmiin oloihin
suunniteltu malliversio, joka on varustettu mm.
tehdasasenteisella kompressorin lämmittimellä
(kuva) ja keraamisilla puhallinmoottorin laakereilla.
Näin voit nauttia ilmalämpöpumppusi tuomista
eduista kylminäkin talvipäivinä pitkään.

Patrol Sensor valvoo ilmanpuhtautta puolestasi
Patrol Sensor -ilmanlaatusensori tarkkailee jatkuvasti huoneen ilmanlaatua ja siinä olevia epäpuhtauksia
ja epämiellyttäviä hajuja  myös silloin, kun laitteen jäähdytys- tai lämmitystoiminto on kytketty
pois päältä. Kun sensori havaitsee huoneilmassa ilmanlaadun heikentyneen, se käynnistää automaattisesti
e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän.
Laite pystyy tunnistamaan tupakansavusta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet ja hiestä, ruoanlaitosta,
roskista ja lemmikeistä syntyvät hajuhaitat.

e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä
Uuden e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän nelivaiheinen puhdistustoiminto eliminoi jopa 99 %:a
kaikista suodattimeen joutuneista allergeeneista,
viruksista ja bakteereista  myös homebakteereista.
Lähes koko etusäleikön kattava ilmansuodatin estää
tehokkaasti ilman epäpuhtauksien karkaamista
takaisin huoneilmaan.

Lue lisää hankintaturvasta ja siihen
kuuluvista eduista Internet-osoitteesta
www.scanoffice.fi/hankintaturva
tai pyydä Hankintaturvaesite omalta
jälleenmyyjältäsi.
Hankintaturvan ja siihen liittyvät
monet edut saat ainoastaan varmistamalla, että laitteen tuotepakkauksessa
on ylläoleva Hankintaturvatuotetarra!
Kuvan kaukosäädin ei vastaa pakkauksessa olevaa säädintä.

MALLI
Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö
Jännite, vaihe/taajuus

Lämmitystoiminto

Jäähdytystoiminto

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Asennustiedot

Ominaisuudet

Lämmitysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)
Omakäyttöteho (nimellisteho)
COP, lämpökerroin
Energiatehokkuusluokka
Nimellisvirta
Jäähdytysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)
Omakäyttöteho (nimellisteho)
EER, energiatehokkuuskerroin
Energiatehokkuusluokka
Nimellisvirta
Mitat, l x k x s
Paino
Äänenpaine, minimi–maksimi (lämmitys)
Kosteudenpoistoteho, maksimi
Ilmavirta, maksimi (lämmitys)
Mitat, l x k x s
Paino
Äänenpaine, maksimi (lämmitys)
Nesteputki
Kaasuputki
Maksimi putkipituus (minimi putkipituus)
Sähköistys
Talvivarustelu (sulatusveden jäätymisen esto)
Kompressorin lämmitin
Keraamiset puhallinmoottorin laakerit
Patrol Sensor -ilmanlaatusensori
e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä
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l/h
m³/h
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CS-E9HKEW-3
CS-E9HKEW-3
CU-E9HKE-3
230, 1/50
0,80–5,00 (3,60)
0,165–1,340 (0,835)
4,31
A
3,9
0,80–3,00 (2,60)
0,175–0,750 (0,590)
4,41
A
2,8
799 x 280 x 183
9
20–39 (24–40)
1,6
624 (660)
780 x 540 x 289
34
46 (47)
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
15 (3)
ulkoyksikkö
on
on
on
on
on
R410A

Jälleenmyyjä

CS-E12HKEW-3
CS-E12HKEW-3
CU-E12HKE-3
230, 1/50
0,80–6,50 (4,80)
0,175–1,910 (1,280)
3,75
A
5,9
0,80–4,00 (3,50)
0,185–1,200 (0,950)
3,68
A
4,4
799 x 280 x 183
9
20–42 (30–42)
2,0
672 (702)
780 x 540 x 289
34
48 (50)
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
15 (3)
ulkoyksikkö
on
on
on
on
on
R410A

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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