TE9DKE, TE12DKE Super-Deluxe Slim
Tunn och elegant design
Panasonic har använt ﬂera unika teknologier för att
minska storleken på varje komponent till TE9DKE och
TE12DKE. Resultatet blev en otroligt kompakt inomhusdel som är endast 139 mm djup och med ca. 30% mindre
volym än traditionella modeller.
Perfekt för den som vill att värmepumpen ska vara
snyggt designad och ta lite plats!
Ny värmeväxlare och effektivare luftﬂöde
Den optimerade utformningen av allt från värmeväxlare
till rörpaket ger inomhusdelen dess tunna form och höga
verkningsgrad.

Högeffektiv och kompakt

Bättre inomhusklimat

Mer än bara en värmepump!

Energiklass A
Trots att TE9DKE och TE12DKE är
så kompakta till formen
erbjuder de både hög kapacitet
och verkningsgrad som med lätthet uppnår kraven för klass A, som
är den högsta energiklassen.

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!

Utomhusdelen är DC-inverterstyrd
och utrustad med E-scrollkompressor.

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-TE9DKE

CU-TE12DKE

Inomhusdel

CS-TE9DKE

CS-TE12DKE

Värmeeffekt, W

600-5300

600-6500

Energiförbrukning i värmedrift, W

115-1360

115-1880

COP (verkningsgrad)

4,26

3,64

Kyleffekt, W

600-3000

600-4000

Energiförbrukning i kyldrift, W

120-720

120-1160

Spänning, V

230

230

Lämplig säkring

10 A trög

10 A trög

Max/min rörlängd, m

15/3

15/3

Antal ﬂäkthastigheter

5

5

Mått inomhusdel (hxbxd), mm

298x799x139

298x799x139

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg

33/8

34/8

Ljudnivå inomhusdel hög/låg, dbA

40/27

42/33

Ljudnivå inomhusdel i kyldrift hög/låg, dbA

39/26

42/29

Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyldrift, dbA

47/46

50/48

Kompressortyp

Scroll

Scroll

Energiklass värmedrift/kyldrift

A/A

A/A

Mer info ﬁnns på www.lmg.nu
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