
  9NKE CE
PANASONIC

SUOMEN SUOSITUIN 
ILMALÄMPÖPUMPPU 

Ilmalämpöpumput

Suomen suosituin ilmalämpöpumppu Panasonic CE9NKE 
on varma valinta pieniin ja keskikokoisiin koteihin, ja se 
sopii mainiosti myös kerrostaloasuntojen jäähdyttäjäksi. 
Sen energialuokka on A.



www.kaukomarkkinat.fi

Panasonic 
CE9NKE-ilmalämpöpumppu 

TALVENKESTÄVÄ

Vakiona kompressorilämmitin ja 
sulanapitokaapeli. Todellinen talvi-
malli, joka tuottaa lämpöä vielä 
-25°C pakkasesta.

MUKAVA

Takkatoiminnossa sisäyksikön 
lempeä puhallus levittää tulisi-
jan tuottaman lämmön kaikkial-
le asuntoon. Hiljainen käynti-
ääni lisää sekin mukavuutta.

TEHOKAS

Täysin uudistunut Panasonic 
Nordic -mallisto tarjoaa entistä-
kin paremman hyötysuhteen ja 
käyttömukavuuden. Edut huo-
maat asumismukavuudessa ja 
sähkölaskussasi. Maksimiteho 
5,0 kW.

LUOTETTAVA

Olemme lämmittäneet suomalai-
sia koteja jo parin vuosikymme-
nen ajan. Panasonicin laadusta 
kertoo myös 4 vuoden takuu.

Max lämmitysteho  5,0 kW 
Lämmitysteho  3,40 kW (0,85-5,00)  
Lämmitysteho -7 C asteessa  3,2 kW 
Lämpökerroin COP  4,59 (4,59-3,76) 
Vuosihyötysuhde  SCOP* / Energialuokka 3,92 / A 
P design -10 C asteessa  2,8 kW  
Kylmäteho  2,50 kW (0,85-3,00) 
Kylmäkerroin EER  4,59 (4,47-4,05) 
Sähkönsyöttö / sulake  Sisäyksikkö / 10 A 
Sisä-/ulkoyksikön paino   9 / 36 kg 
Sähkönkulutus  185-1330 W
Sähkönumero  8108510
Ilmavirta m3/h  395–714

Kylmäaineputki vähintään 3 m, enintään 15 m. 
*Mitattu standardin EN14825 mukaan 
keskimääräisellä lämpökäyrällä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

SISÄYKSIKKÖ   CS-CE9NKE 
ULKOYKSIKKÖ   CU-CE9NKE

CE9NKE-ilmalämpöpumppu on tyylikäs, 
hiljainen ja helppokäyttöinen, eikä se 
säiky kovaakaan talvea. Kompressorin-
lämmitin ja sulanapitokaapeli takaavat, 
että laite kestää kovimmatkin pakkaset.

Aidot Panasonic Nordic -ilmalämpö-
pumput on tehty toimimaan luotetta-
vasti pohjoisissa olosuhteissa. Tällä 
Panasonic-ilmalämpöpumpulla on 
neljän vuoden täystakuu.

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

25–120 m2

VALITSE SOPIVA 
ILMALÄMPÖPUMPPU

Ilmalämpöpumppujen hyötysuh-
detta on perinteisesti mitattu 
kansainvälisellä COP-yksiköllä. 
Siitä on nyt kehitetty koko vuoden 
hyötyä kuvaava SCOP-vertailuarvo, 
joka ottaa huomioon hyötysuhteen 
kausivaihtelun. Panasonicin kaikki 
mallit täyttävät kirkkaasti myös 
uudet, tiukemmat vaatimukset. 
Kun valitset ilmalämpöpumpun 
Panasonic Nordic -mallistosta, 
voit keskittyä nauttimaan tasaisen 
lämpimästä sisäilmasta.
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