XE9EKE, XE12EKE Super Deluxe
Luta dig tillbaka medan värmepumpen städar!
Panasonic är först i igen! Denna gång med en
värmepump som rengör ﬁltren själv.
Nya XE9EKE och XE12EKE AC Robot innehåller en
dammsugare som samlar, suger upp och skickar
ut dammet genom en slang. Resultatet blir en
värmepump som inte bara är ren utan också mer
effektiv i längden!
Ytterligare fördelar
AC Robot har tystgående scrollkompressor, expansionsventil för mer exakt drift och kompressorvärmare
som förhindrar kallstarter.

Kallt? Inga problem!

Pumpen städar när du vill

Mer än bara en värmepump!

Drift ner till -15°C
AC Robot fortsätter att värma
även när andra värmepumpar
stannar - den fungerar i både
värme- och kyldrift ända ner till
-15°C i kyldrift.

Beställ städning!
AC Robot dammsuger ﬁltren
automatiskt om den varit i drift i
minst två timmar.

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

Renare luft - bättre hälsa
Filtret eliminerar mer än 99% av
alla allergiämnen, bakterier och
virus som fastnar i det.

Vill du hellre att den ska dammsuga när du inte är hemma eller på
annan tid? Då ställer du in timern
på den tid du önskar!
Lättare kan det inte bli!

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

Utomhusdel

CU-XE9EKE

CU-XE12EKE

Inomhusdel

CS-XE9EKE

CS-XE12EKE

Värmeeffekt, W

600-6100

600-6700

Energiförbrukning i värmedrift, W

115-1640

115-1840

COP (verkningsgrad)

4,44

3,93

Kyleffekt, W

600-3000

800-4000

Energiförbrukning i kyldrift, W

120-700

120-1100

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

305x870x229

305x870x229

Mått utomhusdel (hxbxd), mm

540x780x289

540x780x289

Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg

37/13

37/13

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

Auktoriserad återförsäljare

Mer info ﬁnns på www.lmg.nu

XE9EKE, XE12EKE Super Deluxe

Världsnyhet!
Värmepumpen som
rengör sig själv!

Alltid rent

Alltid kraftfull

Alltid effektiv

Nya AC Robot förhindrar att
damm samlas och håller ﬁltret
som nytt. Mögel och bakterier
som orsakar dålig lukt har ingen
chans att börja gro - fräscht och
komfortabelt!

Tack vare att AC Robot håller
inomhusdelen ren kan den hålla
samma höga kapacitet även
efter ﬂera års drift. Du behöver
bara luta dig tillbaka och njuta
av skön och billig värme!

AC Robot förebygger förlorad
kapacitet orsakad av igensatta
ﬁlter, så att den höga verkningsgraden kan bibehållas längre
jämfört med andra modeller.
Jämförelse av besparing (efter tre års bruk)

Damm på ﬁltret efter ett år

Utan ﬁlterrengöring

Med ﬁlterrengöring
Utan ﬁlterrengöring
Ineffektiv drift
slöasr energi.

Utan ﬁlterrengöring

Med ﬁlterrengöring

Luftströmmen når inte ut i
hörnen i huset.

Den kraftfulla luftströmmen når alla hörn.

Sparar

23%
Med automatisk
ﬁlterrengöring
Bibehåller energisnål drift.

Avser värmedrift

