
TEHOKASTA 
ILMALÄMPÖÄ 
ISOON TILAAN

SÄÄSTÄvÄ +8/10°C yLLÄPITOLÄMMITyS

Ilmalämpöpumput

PANASONIC
NE18PKE

Panasonicin NE-sarjan järein ilmalämpöpumppu 
tarjoaa edullista energiaa suuriin tiloihin. 
Pohjolaan suunniteltu malli sopii erinomaisesti 
huonekaluhalliin, varastoon, teollisuuskiinteistöön, 
konesaliin tai vaikkapa traktoritalliin.
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Panasonicin NE18-ilmalämpöpumppu on 
ihanteellinen ratkaisu varasto- ja liiketilo-
jen energiakulujen pienentämiseen. Mal-
li on suunniteltu nimenomaan pohjolaan 
hallitilojen energianlähteeksi. Se lämmit-
tää tehokkaasti ja tuottaa myös edullis-
ta ylläpitolämpöä (8–10 °C), kun tila on 
esimerkiksi yön tai viikonlopun tyhjillään.

Tehokas sisäyksikkö kierrättää il-
maa tasaisesti suureenkin tilaan. Par-
haimmillaan tämä voimanpesä puhaltaa 
1200 kuutiota ilmaa tunnissa.

Lisäosalla laite on mahdollista kytkeä 
KNX-väylään ja ulkopuolisiin talotekniik-
kaohjelmiin.

Saatavana on 42 ohjelman viikkoajas-
tin, ja ilmalämpöpumpun toimintaa voi 
säätää myös etäohjauksella verkkoyh-
teyden kautta. Esimerkiksi IntensisHo-
me-ohjelmasta on tarjolla sovellukset 
kaikkiin yleisimpiin tietokoneisiin, tablet-
teihin ja matkapuhelimiin. Tarvittaessa 
etäkäyttö onnistuu myös tekstiviesteillä.

SISÄyKSIKKÖ CS-NE18PKE

ULKOyKSIKKÖ CU-NE18PKE

Lämmitysteho (kW) 8,2

Lämmitysteho –7°C (kW) 5,2

Vuosihyötysuhde SCOP* 4,5

P design –10°C (kW) 4,4

Jäähdytysteho (kW) 6,0

Sisäyksikön äänitaso (dB A) 33

Ulkoyksikön äänitaso (dB A) 49

Kylmäkerroin SEER 7,3

Virransyöttö / sulake (A) 16

Sisä-/ulkoyksikön paino (kg) 13/47

Sähkönumero 8108525

Ilmavirta (m3/h) 841–1218

Putkien läpimitat (tuumaa) 1/4 ja 1/2

Putkiston pituus (m) 3–20

Yksiköiden suurin korkeusero (m) 15

150–250 m2

sisäyksikkö ulkoyksikkö

MALLISTON TEHOKKAIN
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

*SCOP / SEER  EN-14825

MONIPUOLINEN
Econavi-järjestelmä 
säätää lämmitystä 
auringonvalon mukaan ja 
huolehtii, että lämpötila 
pysyy tasaisena. Tehokas 
ilmankierto ja nanotekninen 
ilmanpuhdistusjärjestelmä 
vähentävät bakteereita, hometta 
ja muita mikro-organismeja.

FIKSUA vIILEÄÄ
Erinomainen kylmäkerroin (SEER 
7,3) tekee mallista energiapihin 
viilentäjän esimerkiksi 
ravintoloihin ja juhlasaleihin. 
Laite pystyy jäähdyttämään jopa 
15 asteen pakkasella ja sopii 
siksi myös pieniin palvelintiloihin 
ja keittiöihin. Energialuokka 
jäähdytyksessä on A++.

TEHOA TALvEEN
Todellinen talvimalli 
tuottaa lämpöä jopa 
30 asteen pakkasesta. 
Kompressorinlämmitin ja 
sulanapitokaapeli estävät laitteen 
jäätymisen. Uusi voimanpesä 
lämmittää jopa 250 neliön 
tilat. Huipputeho on 8,2 kW ja 
vuosihyötysuhde SCOP 4,5.

SÄÄSTELIÄS
Ylläpitolämpö (+8/+10 °C) 
pitää tilat kuivina, kun normaalia 
huonelämpötilaa ei tarvita. 
Panasonicin kehittämä toiminto 
estää jäätymisen ja on erityisen 
säästeliäs. Hyvä hyötysuhde, 
laaja tehoalue ja häiriötön käynti 
säästävät myös sähköä. Pienin 
ottoteho on vain 0,34 kW.

Lämmityksen energialuokka A+

Panasonicilla 
on pohjolassa 
yli 35 vuoden 
kokemus ja yli 
miljoona tyytyväistä 
asiakasta.
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vALTAKUNNALLINEN 
PALvELUNUMErO 
020 703 2222
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