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Høj ydeevne og sund luft ■ nanoe™ X benytter nanoteknologi med finkornede partikler til å 
rense luften i rommet. Det fungerer effektivt på luftbårne og 
klebende mikroorganismer. 

■ Finstøv [PM2,5] finnes svevende i luften. Dette inkluderer støv, 
smuss, røyk og væskedråper. Filteret kan fange PM2,5-partikler, 
inklusive farlige forurensende stoffer, så vel som husstøv og 
pollen. ■ Superstille-teknologi gjør at våre apparater er stillere enn et 
bibliotek [30 dB[A]]. 

■ Mer komfort med Aerowings. En direkte luftstrøm til taket gir 
kjøling med dusjeffekt via en dobbeltklaff innebygd i 
innendørsenheten. 

Ned til-10 'C i kun kjølemodus. Klimaanlegget fungerer i kun 
kjølemodus med en utetemperatur på -10 'C. 

Kjølemiddel R32 SEER 
Funksjoner for 
Utendørsenhet 

• mr 
CU-2Z35TBE / 
CU-2Z41TBE/ i,I 8,50� 
CU-2Z50TBE 
CU-3Z52TBE / 

i,I 
8,50� 

CU-3Z68TBE 8,00CII 

CU-4Z68TBE / 
i,I 

8,00CII 
CU-4Z80TBE 7,90 CII 

CU-5Z90TBE i,I 8,50� 

nanoeTM X 
Funksjoner for 
innendørsenhet 

• 
' 

Veggmontert TZ kompakt 
stil 

Gulvkonsoll i,I 

4-veis 60x60-kassett 

Kanalbatteri med lavt 
statisk trykk 

• På laveste ventilatorhastighet. 1) Energimerkingsskala fra A+++ til □.

l!IIIJl!ll!I Ned til -15 'C i varmemodus. Klimaanlegget fungerer i 
liililil varmepumpemodus ved en utetemperatur helt ned til -15 'C. 

■ Panasonics fornyelsessystem gjør det mulig å gjenbruke 
eksisterende R410A- eller R22-rørsystemer av god kvalitet, når 
man installerer nye høyeffektive R32-systemer. 

Energibesparelser ■ Systemklassifiseringen Inverter Plus trekker frem Panasonics 
mest høytytende systemer 

■ Panasonic R2 rotasjonskompressor. Konstruert for å tåle 
ekstreme forhold og leverer høy ytelse og effektivitet. 

• 
Varmepumpene som inneholder kjølemiddelet R32 viser en 
drastisk reduksjon i verdien for globalt oppvarmingspotensial 
[GWP] - et �ktig skritt for å redusere klimagasser. R32 er også 
et enkomponent-kjølemiddel, som gjør det lett å gjenvinne. 

Høj tilslutning ■ Enheten er klar til å kobles til Internett og styres med 
smarttele/on, med en kraftig og brukervennlig app til å 
kontrollere komforten, hvor du enn er. 

■ Klar til å bli integrert og styrt av Panasonics sentraliserte 
systemer med CZ-CAPRA1. 

■ Kommunikasjonsport for å integrere enheten med boligsystemer 
og BMS av de fleste kjente standarder. 

• 
5 års garanti. 
Vi gir deg fem års garanti på utendørsenhetenes kompressorer i 
hele serien. 

SCOP Inverter Pluss- R2 roterende Ned til -10 °C kun Ned til-15 °C i R410A/R22 
5 års garanti system kompressor i kjølemodus 
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