E9GFE, E12GFE Nordic Floor

E9GFE, E12GFE Nordic Floor
Ny gulvmodel
Panasonic Floor Deluxe Inverter er en serie luftvarmepumper, som
med fordel kan placeres på gulvet. Disse lidt enklere gulvmodeller
passer perfekt i sommerhuse og i situationer, hvor man foretrækker, at
varmepumpen er anbragt på gulvet i stedet for på væggen.
Styres med fjernbetjening
Varmepumpen styres let med trådløs fjernbetjening. Med et enkelt tryk
på en knap regulerer du varme om vinteren og kulden om sommeren.
Nyd godt af den skønne varme, og spar tusindvis af kroner år efter år
gennem reducerede energiomkostninger.

Sikker drift

Skåner tegnebog & miljø

Mere end bare en varmepumpe!

Drift ned til -15°C
Floor Deluxe-serien har keramiske lejer
i blæsermotoren, krumtaphusvarmer og
ekstra isolering, som garanterer sikker
varmedrift helt ned til -15°C.

Sparer masser!
Ved en udendørstemperatur på +7°C
giver den 4,16 og 3,64 gange mere i
form af skøn varme i forhold til det, den
bruger!

Luftkonditionering
Hvis det bliver for varmt om sommeren,
skal du blot trykke på en knap på
fjernbetjeningen. Så bliver det dejligt
køligt!

Altid med vinterudstyr
Varmekabel med termostat indgår altid,
når du køber din Panasonic af LMG. Det
sikrer, at bundkarret ikke iser til.

Miljøvenlig varme
Energimyndighederne har for nylig
offentliggjort en rapport, som viser, at
kun solvarme har mindre indvirkning på
miljøet end varmepumper.

Affugtning
Anlægget har også en effektiv
affugtningsfunktion, som passer godt,
hvis det bliver fugtigt og råt indendørs
om efteråret.

Model

E9GFE

E12GFE

Varmekapacitet, W

800-5000

800-6100

Energiforbrug ved varmedrift, W

165-1360

175-1775

COP (virkningsgrad)

4,16

3,64

Kølekapacitet, W

800-3000

800-3800

Energiforbrug ved køledrift, W

175-780

185-1140

Spænding, V

230

230

Passende sikring

10 A

10 A

Maks./min. rørlængde, m

15/3

15/3

Antal blæsehastigheder

5

5

Mål indendørsdel (hxbxd), mm

600x700x210

600x700x210

Mål udendørsdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

Vægt udendørsdel/indendørsdel, kg

31/14

34/14

Lydniveau indendørsdel ved varmedrift høj/lav/superlav, dbA

38/27/23

39/27/23

Lydniveau udendørsdel varmedrift/køledrift, dbA

47/46

50/48

Kompressortype

Rotation

Rotation

Energiklasse varmedrift/køledrift

A/A

A/A
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