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PANASONIC HZ25TKE - FLAGSHIP

CS-HZ25TKE (CU-HZ25TKE)

R32kølemiddel
Maksimal effektivitet og komfort med den nye Econavi funktion
Eksklusivt design
Fleksible tilslutningsmuligheder letter integration til netværk
Kraftigere luftstrøm sørger for hurtigere at opnå den ønskede temperatur i rummet
Quiet indstilling

Panasonic HZ25TKE / HZ9RKE Flagship – effektivitet året rundt
 Panasonic HZ25TKE/ HZ9RKE Flagship giver en jævn varme hele året rundt takket være den unikke energilagringsteknik. Ved at lagre spildvarmen fra

HZ25TKE / HZ9RKE afgive varme selv i afrimningscyklussen. Det betyder, at luftvarmepumpens indendørsenhed ikke behøver at blive slukket, når ude

R32-kølemiddel
 Med det nye og mere effektive R32-kølemiddel har man kunnet udvikle Panasonic HZ25TKE Flagship til en supereffektiv luftvarmepumpe med rekordh

5,20 og energiklasse A++.

Yderst støjsvag drift og effektiv luftstrøm.
 Panasonic HZ25TKE Flagship er stille selv i drift og har et lydniveau på blot 18dB(A). For hurtigt at nå den ønskede indendørstemperatur har indendør

kraftig luftstrøm, så varmen breder sig mere effektivt med en optimal virkningsgrad.

Kølekapacitet
Nominel
(Min.-
maks.)

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

SEER Nominel Energibesparelse 7,80 

Opvarmningskapacitet
Nominel
(Min.-
maks.)

kW 3,20 (0,85 - 6,65)

Heating Capacity at
-7ºC kW 4,10

SCOP Nominel Energibesparelse 5,20 

COP Nominel Energibesparelse 5,61 

Strømkilde indendørs V 230

Lydtryksniveau
indendørs

Køling
(Hi/Lo/S-Lo) dB(A) 39 / 25 / 20

Lydtryksniveau
indendørs

Opvarmning
(Hi/Lo/S-Lo) dB(A) 44 / 24 / 18

Mål indendørs H x B x D mm 295 x 870 x 255

Nettovægt indendørs kg 10

Udendørs
lydtryksniveau Køling (Hi) dB(A) 46

Udendørs
lydtryksniveau

Opvarmning
(Hi) dB(A) 47

Mål udendørs H x B x D mm 622 x 824 x 299

Nettovægt udendørs kg 38

Rørlængde Min./maks. m 3 ~ 20

Refrigerant (R32) kg / TCO2 Eq. 1,12 / —

Driftsområde Køling
min./maks. °C +16 ~ +43

Driftsområde Opvarmning
min./maks.

°C -35 ~ +24
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