E9DKE5, E12DKE5, E15DKE Deluxe
En av Sveriges mest sålda!
Panasonic E9DKE5, E12DKE5 och E15DKE är några av
Sveriges absolut mest sålda värmepumpar de senaste
åren. Dessa lite enklare basmodeller passar perfekt i
fritidshus, garage, verkstäder eller mindre villor där
värmebehovet inte är så stort.
Styrs med fjärrkontroll
Värmepumpen styrs enkelt med en trådlös fjärrkontrollen. Med ett knapptryck kontrollerar du värmen
på vintern eller svalkan på sommaren - samtidigt som
du sparar tusenlappar år efter år genom minskade
energikostnader.

Rubrik

Bättre inomhusklimat

Mer än bara en värmepump!

Energiklass A
E9DKE5 och E12DKE5 når klass
A i energiklassificeringen, vilket
placerar dem i toppen av energisnåla produkter.

Eliminerar skadliga partiklar
Panasonics supereffektiva
luftreningssystem eliminerar mer
än 99% av bakterier, virus och
partiklar som ger upphov till
allergier.

Luftkonditionering
Blir det för varmt på sommaren
räcker det med ett knapptryck
på fjärrkontrollen så får du skön
svalka!

Supertyst
Inomhusdelens ljudnivå i drift är
endast 26 dbA. Det finns möjlighet
att sänka nivån med 3 dbA genom
att aktivera “Quiet Mode”.

Inomhusluften förbättras ytterligare med ION freshener som genererar negativa joner för fräschare
rumsluft.

Avfuktning & fläktdrift
Anläggningen har även avfuktningsfunktion och drift i enbart
fläktläge (passar bra i kombination
med t. ex. braskamin).

Utomhusdel

CU-E9DKE5

CU-E12DKE5

Inomhusdel

CS-E9DKE5

CS-E12DKE5

CS-E15DKEW

Värmeeffekt, W

800-5000

800-6500

900-7100

Energiförbrukning i värmedrift, W

160-1360

170-1900

245-2250

COP (verkningsgrad)

4,26

3,81

3,50

Kyleffekt, W

800-3000

800-4000

900-5000

Energiförbrukning i kyldrift, W

110-780

180-1200

215-1600

Spänning, V

230

230

230

Lämplig säkring

10 A trög

10 A trög

10 A trög

Max/min rörlängd, m

15/3

15/3

15/3

Antal fläkthastigheter

5

5

5

Mått inomhusdel (hxbxd), mm

280x799x183

280x799x183

280x799x183

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

750x875x345

Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg

37/9

37/9

48/9

Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg, dbA

40/27

42/33

43/35

Ljudnivå inomhusdel i kyldrift hög/låg, dbA

39/26

42/29

43/32

Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyldrift, dbA

47/46

50/48

46/46

Kompressortyp

Twin Rotary

Twin Rotary

Twin Rotary

Energiklass värmedrift/kyldrift

A/A

A/A

B/A

Mer info finns på www.lmg.nu
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