
Vysvětlení vlastností

Improved
comfort

AUTOCOMFORT

AutoPOHODLÍ
Zjišťuje podmínky v místnosti a přepne na 
úsporný provoz, pokud v místnosti nikdo není. 

Prioritou je ovšem pohodlí, takže při intenzivnější lidské 
činnosti dojde ke zvýšení výkonu chlazení.

SUPER QUIET

Silent air

20 dB(A)
Mimořádně tichý provoz 
Díky nejnovější generaci kompresoru a ventilátoru 
s dvojitými lopatkami patří naše venkovní 

jednotka mezi jednu z nejtišších na trhu. Vnitřní jednotka 
vydává hluk s hodnotou téměř nepozorovatelných 20 dB. 

Down to

-10°C in
cooling mode

OUTDOOR
TEMPERATURE

Až do –10 °C v režimu chlazení
Klimatizace pracuje pouze v režimu chlazení 
s venkovní teplotou –10 °C.

Down to

-15°C in
heating mode

OUTDOOR
TEMPERATURE

Až do –15 °C v režimu vytápění
Klimatizace pracuje v režimu tepelného čerpadla 
při venkovní teplotě až –15 °C.

Constant
heating

HEATCHARGE

Heatcharge
Tato inovativní nově vyvinutá technologie 
akumuluje teplo a používá jej pro vytápění. Díky

tomuto systému si můžete vychutnat neuvěřitelně výkonné, 
pohodlné klimatizační vytápění.

Prevent
freezing

SUMMER HOUSE

Chata
Tato inovativní funkce udržuje teplotu v domě na 
7/8 °C, aby se zabránilo zamrznutí potrubí během 

zimního období. Tato funkce je velmi ceněna na chatách či 
chalupách.

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Snadné ovládání pomocí BMS 
Komunikační port je zabudován do vnitřní 
jednotky a poskytuje možnost snadného připojení 

vašeho tepelného čerpadla Panasonic k řídicímu systému 
domácnosti nebo budovy a jeho ovládání. 

Výkonný režim
Rychlý a účinný výkonný režim je ideální, když 
přijdete domů v těch nejteplejších a nejstude-

nějších dnech. Pracuje na maximální výkon, aby dosáhl 
požadované teploty během 15 minut. 

Režim jemného suchého provozu 
Jemný suchý režim eliminuje nadměrnou vlhkost 
pomocí jemného vánku a dodá vám pocit pohody 

bez výrazných změn teploty. 

Široká a dlouhá lamela pro proud vzduchu
Lamela byla navržena tak, aby proud vzduchu měl 
větší dosah. Posílá vzduch do každého kouta 

místnosti, aby celá místnost fungovala jako komfortní zóna.

Vytvoření osobního proudu vzduchu
Umožňuje nastavení směru proudu vzduchu 
vertikálně a horizontálně. Tuto funkci lze 

pohodlně vybrat dálkovým ovládáním. 

Automatické řízení vertikálního proudu 
vzduchu
Lamela se automaticky pohybuje nahoru a dolů. 

Proudění vzduchu je možné také nastavit na pevný úhel 
pomocí dálkového ovládání.

Manuální řízení horizontálního proudu 
vzduchu

Automatický režim (invertor)
V závislosti na teplotě v místnosti dojde 
k automatické změně z chlazení na vytápění.

Snadné automatické přepnutí 
Pokud je rozdíl mezi naměřenou a nastavenou 
teplotou 3 °C a víc, automaticky přepne 

z aktuálního režimu provozu na vytápění nebo chlazení, aby 
byla trvale zajištěna teplota na příjemné úrovni.

Režim horkého startu
Při spuštění cyklu vytápění a po rozmrazování se 
vnitřní ventilátor spustí, když dojde k ohřátí

tepelného výměníku.

Použití
Skutečný čas s dvojitým časovačem zapnutí/
vypnutí 
Tato funkce vám umožňuje přednastavit dvě 

rozdílné sady pro start/stop provozu časovače (hodina 
a minuta) v rámci 24 hodin. 

Skutečný čas s jediným časovačem zapnutí/
vypnutí 
Je možné předem nastavit přesnou dobu provozu 

(hodina a minuta). Jednotka tak bude pracovat v souladu 
s tímto nastaveným časem každý den, dokud nebude 
proveden reset systému.

Bezdrátové dálkové ovládání s LCD 
displejem

Spolehlivost
Automatický restart
Tato funkce umožňuje automatický restart, pokud 
dojde z nějakého důvodu k přerušení bezpečného 

režimu provozu, např. po výpadku proudu. Po obnovení dodávky 
proudu se jednotka znovu spustí s parametry, které byly vybrány 
před jejím zastavením.

Dlouhé potrubí
Udává maximální délku potrubí mezi venkovní 
jednotkou a vnitřními jednotkami. Povolené

vzdálenosti ukazují možnosti instalace. 

Přístup pro údržbu v horním panelu 
Údržba venkovní jednotky bývala dost zdlouhavým 
úkolem. Nyní je díky možnosti sejmutí vrchního 

krytu údržba rychlá a snadná.

Autodiagnostická funkce
Prostřednictvím této funkce jednotka provádí 
autodiagnostiku v případě, že některá funkce

nepracuje správně. Toto umožňuje rychlé provedení servisu. 

Possible
to use on

R22 pipings

R22 RENEWAL

Obnova R22
Systém Panasonic pro obnovu umožňuje 
zachování stávajícího potrubí R22, které má být 

opětovně použito při instalaci nových systémů R410A 
s vysokou účinností. 

5 year
compressor

warranty

Záruka 5 let
Na všechny kompresory v řadě poskytuje 
společnost Panasonic záruku 5 let.

Kvalita zdravého vzduchu
Air purifier 
99% removal

bacteria · virus · mold

Nanoe-G
Technologie Nanoe-G používá jemné nanočástice 
k čištění vzduchu v místnosti. Je účinná na

mikroorganismy ve vzduchu a na přilnavé mikroorganismy, 
jako jsou bakterie, viry a plísně, a tak zajišťuje čistší prostředí 
v obytných prostorech. Získala schvalovací pečeť Britské 
nadace pro alergie.

Perfect
humidity
control

MILD DRY

Jemné suché chlazení
Jemná regulace pomáhá předcházet rychlému 
snížení vlhkosti v místnosti a současně udržet

nastavenou teplotu. Udržuje RH* o 10 % vyšší než při 
chlazení (*RH: relativní vlhkost).
Ideální pro spánek se zapnutou klimatizací. 

Antialergické vlastnosti
Systém je vybaven filtrem s antialergickými 
vlastnostmi.

Funkce odstraňování pachů
Umožňuje čištění výměníku a předcházení 
možnému vzniku pachů. Pokud je tato funkce

zapojena, ventilátor se okamžitě zastaví, aby se předešlo 
nepříjemnému zápachu z čištění výměníku. 

Odnímatelný a omyvatelný panel
Čelní panel se snadno udržuje v čistotě. Lze jej 
rychle sejmout v jednom kroku a omýt ve vodě. 

Čistý čelní panel zajišťuje vyrovnanější chod, účinnější 
provoz, který může ušetřit energii. 

Pohodlí
Internet

Control
Ready

INTERNET CONTROL
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Ovládání přes internet
Ovládání přes internet je systém nové generace, 
který poskytuje uživatelsky přívětivé dálkové

ovládání jednotek klimatizace nebo tepelného čerpadla 
z jakéhokoliv místa s pomocí jednoduchého chytrého 
telefonu Android nebo iOS, z tabletu nebo PC přes internet.

Energy 
saving

Systém Invertor Plus
Produkty vybavené systémem Invertor plus mají 
v  porovnání se standardní invertorovou klimatizací 

lepší charakteristiky o více než 20 %. To znamená o 20 % nižší 
spotřebu a o 20 % nižší účet za elektřinu. Invertor plus je také 
v třídě A v režimu chlazení a vytápění.

Energy 
saving

Systém s invertorem 
Invertorová řada nabízí vyšší účinnost, větší 
pohodlí. Nabízí přesnější ovládání teploty bez

výkyvů a udržuje stálou teplotu okolního prostředí s nižší 
spotřebou energie a s výrazným snížením hladiny hluku 
a úrovně vibrací.

Up to 38%
energy savings

(cooling)

Econavi
Senzor zjišťuje úroveň lidské činnosti a polohu 
v místnosti a upraví směr proudu vzduchu pro

maximální pohodlí a maximální úspory a dále zjišťuje změny 
intenzity slunečního světla a vyhodnocuje, zda je slunečno nebo 
zataženo/noc. Snižuje zbytečné vytápění za slunečnějšího počasí. 

Sunlight
detection

Detekce slunečního záření Econavi
Zjišťuje změny intenzity slunečního světla 
a vyhodnocuje, zda je slunečno nebo zataženo/noc. 

Snižuje zbytečné vytápění za slunečnějšího počasí.
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