Med forbehold for trykfejl. Vi arbejder konstant på at videreudvikle vores produkter. Derfor kan der fra fabrikantens side uden varsel foretages mindre ændringer i speciﬁkationerne i dette datablad for at forbedre produktet yderligere. Dette datablad må ikke gengives hverken helt eller delvis, med mindre NovaSolar A/S har givet udtrykkelig tilladelse dertil

Panasonic HZ-serien
Panasonic HZ-serien er Panasonics flagskibsmodel fra 2018. Varmepumpen er blevet markant mere effektiv ved varmedrift hvilket
kommer til udtryk ved den høje SCOP på hhv. 5,38 og 5,10. Varmepumpernes indedel har det hidtil laveste støjniveau af alle Panasonic varmepumper. Varmepumpen opretholder varmedrift ned til -35o udetemperatur hvilket gør varmepumpen driftsikker hele
året rundt. Varmepumpen er blevet udstyret med et nyt kølemiddel kaldet R32 som er endnu mere miljørigtigt end det gamle
kølemiddel R410.
Denne varmpepumpe er på Energistyrelsens varmepumpeliste og er derfor godkendt til energisparetilskud.
INVERTER PLUS SYSTEM
Inverter Plus produkter forbedrer inverter luft-varmepumpernes
egenskaber med over 20%. Det betyder 20% ekstra besparelser og
reducerede strømregninger. Energispareklassen for inverter Plus anlæg,
er A, både ved nedkøling og opvarmning.

STØJSVAG
Panasonics varmepumper er meget støjsvage. Varmepumpens indedel udleder kun 18dBa og
udedelen 45 dBa.
FROSTSIKRING ELLER SOMMERHUSFUNKTION +8OC / +10OC
I koldt vejr er det muligt at justere luftvarmepumpens varmedrift til en optimal temperatur, som
beskytter mod frost. Dette er en praktisk funktion, som hjælper til at reducere varmeudgifterne. Da
det er en varmepumpefunktion, giver det synlig besparelser og væsentligt reduceret strømregning.

NYHED! NANOE-X LUFTRENSESYSTEM
NANOE-X luftfilteret, 99% effektivt mod luftbårne bakterier, mug og vira

TURBOFUNKTION
Kraftfuld kapacitet til øjeblikkelig nedkøling eller opvarmning af luften. Hurtig og effektiv funtion,
som er ideel når du kommer hjem, og det er for varmt eller for koldt. Anlægget er i maksimumdrift

Ny, indbygget Panasonic Comfort Cloud
Styr komfort og strømforbrug med din smartphone
Med det nye CZ-TACG1-ekstraudstyr kan du styre
komforten og strømforbruget med din smartphone
eller tablet via internettet.

Panasonic HZ-serien
Indedel

CS-HZ25UKE

CS-HZ35UKE

Udedel

CU-HZ25UKE

CU-HZ35UKE

Elektroniske data

V

Energiklasse, varme/køl

230
A+++ / A++

A+++

A++

SCOP-værdi

5,38
7,8

7,6

kW

3,20(0,85-7,30)

4,20(0,85-7,75)

effektiv køl (min-max)

kW

2,50 (0,85 - 3,00)

3,50 (0,85 - 4,00)

Lydniveau (indedel)

dBa

18

18

Lydniveau (udedel)

dBa

45

45

R32

R32

Kølemiddel

5,10

Vægt (indedel)

kg

10

10

Vægt (udedel)

kg

36

36

Totalvægt

kg

46

46

Indedel mm (HxBxD)

HxBxD (mm)

295 x 870 x 230

295 x 870 x 230

Udedel mm (HxBxD)

HxBxD (mm)

622 x 824 x 299

622 x 824 x 299

Garanti

SCOP

A+++ A++

SEER-værdi
effektiv varme (min-max)

5,3

230
A+++ / A++

Rørdimension
Rørlængde

2 år*

2år*

Gas

3/8” (9,52mm)

3/8” (9,52mm)

Væske

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

m (min-max)

3-15

3-15

Vigtigt! Ved denne model skal der etableres 230V med jord til indedelen inden for 1 meter.

*Garanti forudsætter lovkrav er overholdt samt varmepumpe er sat op af KMO certificeret firma, samt montør. Garanti er yderligere begrænset til fejl/mangler ved produkt.
5 års garanti kan tilbydes ved køb af 4 årlige serviceeftersyn, senest 3 mdr. efter monteringsdato.
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