
Jäähdytyslaitteet PANASONIC RE9QKE

50 %
halvempaa
viilennystä

2015
UUTUUSEdullista viileää!

Panasonic RE9 –jäähdytyslaite viilentää 
poikkeuksellisen edullisesti ja tehokkaasti.
n omakotitaloon n rivitaloon 
n kerrostaloon n liikehuoneistoon



Ominaisuudet
n erittäin hiljainen
n 3 kW
n A++
n vikakoodi-toiminto
n pehmokuivaus
n automaattinen 

päälle/pois -ajastin (24 t)
n automaattinen puhalluksen 

ohjaus (pystysuoraan)

Malli RE9QKE

Jäähdytysteho (kW) 2,5 ( 0,9 – 3,0)

Ottoteho 0,3 – 1,0

Kylmäkerroin (SEER) 6,1

Energialuokka A++

Valmiustilan kulutus (kWh) 0,001

Äänitaso sisällä (dB(A)) 22–41

Äänitaso ulkona (dB(A)) 47

Kosteudenpoisto (l/t) 1,5

Jäähdytykseen suunniteltu uusi Pa-
nasonic RE9 tarjoaa viilennystä edulli-
semmin, tehokkaammin ja pehmeäm-
min kuin perinteiset jäähdytyslaitteet. 
Hiljainen ja tasaisesti viilentävä RE9 
on ihanteellinen ratkaisu, kun lämmi-
tyksestä huolehtii toinen järjestelmä ja 
laitteelta halutaan nimenomaan jääh-
dytystä.

Panasonic RE9 parantaa myös si-
säilman laatua. Sen tehokkaat anti-

bakteeriset suodattimet poistavat il-
man epäpuhtauksia ja hajuja.

Kuivatustoiminto vähentää ilman-
kosteutta jopa kaksi  litraa tunnissa. 
Kuiva sisäilma tuntuu viileältä ja raik-
kaalta ja ehkäisee homekasvuston 
syntymistä.

Viileä ja raikas ilma lisää erityises-
ti vanhusten ja pienten lasten viihty-
vyyttä.

Mukavuutta ilman kompromisseja
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Perinteisiä puolet 
edullisempi
Panasonic on pohjoismaiden 
myydyin merkki, jolla on yli 35 
vuoden ja miljoonan pumpun 
kokemus täkäläisistä oloista. 
Jäähdytyslaitteessa hyödyn-
netään lämpöpumpuista tuttua 
invertteritekniikkaa. Kompresso-
rin pyörimisnopeus muuttuu olo-
suhteiden mukaan, ja laite pitää 
lämpötilan tasaisena hiljaisesti 
ja edullisesti. Laite viilentää jopa 
50 prosenttia edullisemmin kuin 
perinteiset jäähdyttimet, joissa 
on vain kaksi nopeutta: päälle ja 
pois (on/off-tekniikka).

Vain 20–30 senttiä 
vuorokaudessa
Toisin kuin ilmalämpöpumpuissa, 
Panasonicin RE9:ssa ei ole tehty 
kompromisseja lämmityskäytön 
vuoksi. Sen kylmäkerroin 6,1 
(EER) on poikkeuksellisen kor-
kea.  Normaalikokoisen asunnon 
viilentäminen maksaakin vain 
20–30 senttiä vuorokaudelta.

Kerrostaloon, 
toimistoon, 
rivitaloon
Lähes värinätön ulkoyksikkö 
voidaan asentaa kerrosta-
lon parvekkeen seinustaan 
seinäkiinnikkeellä tai lattialle 
tassujen varaan. Hiljainen laite 
on kuin luotu taloyhtiöihin, 
joissa lämmityksestä huolehtii 
keskuslämmitys.

HUOM! 
RE-sarjan laitteet 
on tarkoitettu vain 

jäähdytykseen.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.


