
Panasonic luftvärmepump är Sveriges mest köpta. Det 
beror naturligtvis på att Panasonic under mer än 25 år 
testat och utvecklat en luftvärmepump som klarar vårt 
klimat. När du köper en Panasonic luftvärmepump får 
du, förutom en besparing av din värme kostnad på upp 
till 50%, också många andra fördelar.

Nyhet Den nya Econavi -funktionen med solljussensor 
ger maximal effekt och komfort.

Nyhet Nanoe-G luftreningssystem, 99% effektiv mot 
luftburet och vidhäftande mögel, virus och bakterier.

När du köper en Panasonic luft-
värmepump halverar du inte bara  
din värmekostnad. Du får 
dessutom inbyggd funktion för 
underhållsvärme. Allt i en stilren 
design gjord för skandinaviska hem.

ETHEREA NE9 / NE12

HALVERA DIN VÄRMEKOSTNAD! 
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Panasonic Etherea NE9

Värmekapacitet   0,85-5,40 kW
COP (värmefaktor)  4,86 W/W
SCOP*    4,36 (A+)
Värmekapacitet vid -7ºC  3,33 kW  
Kylkapacitet   0,85-3,0 kW
Lämplig säkring   10 A 
Ljudnivå, innedel  23-40 dB
Ljudnivå, utedel   47 dB
Köldmedia   R410A
Mått, innedel (HxBxD)  295x870x255 mm
Mått, utedel (HxBxD)  622x824x299 mm
Spänning   230 V
Avfuktning   1,5 l/h
Rörlängd (förfylld för/max) 7,5m/15m

Panasonic Etherea NE12

Värmekapacitet   0,85-6,60 kW
COP (värmefaktor)  4,35 W/W
SCOP*    4,11 (A+)
Värmekapacitet vid -7ºC  4,07 kW  
Kylkapacitet   0,85-4,0 kW
Lämplig säkring   10 A 
Ljudnivå, innedel  26-42 dB
Ljudnivå, utedel   50 dB
Köldmedia   R410A
Mått, innedel (HxBxD)  295x870x255 mm
Mått, utedel (HxBxD)  622x824x299 mm
Spänning   230 V
Avfuktning   1,5 l/h
Rörlängd (förfylld för/max) 7,5m/15m

BYGGD FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN
•	 Sänk värmekostnaden med underhållsdrift.
•	 Underhållsdriften gör det möjligt att ställa ner  

luftvärmepumpen till +8°C alt. +10°C. NE-serien 
passar därför perfekt till fritidshuset, det stora 
garaget eller lokaler där man vill hålla en lägre 
temperatur och spara energi under en längre tid.

•	 Luftkonditionering – ger skön svalka på sommaren! 
För knappt 1 krona per timme så får ni svalkande 
kyla under varma sommardagar.

•	 Luftreningssystem – Nanoe-G. Panasonics fantas-
tiska luftreningssytem eliminerar mer än 99% av 
skadliga partiklar som t ex bakterier, virus, luftburet 
och vidhäftande mögel.

•	 Ljud- och tilläggsisolerad.
•	 Nätverksfunktion - inomhusdelen kan anslutas till 

externt nätverk via kommunikationsporten. 
Extra tillbehör finns att beställa.

MODELLER FÖR ALLA HUS
Alla hus har olika förutsättningar beroende på planlösning.  
Ju öppnare planlösning huset har, desto effektivare är  
Panasonic luftvärmepump.

Hus eller fritidshus upp till 
150 m2. Gäller även 1,5- 

och 2-planshus.

Hus eller fritidshus upp till 
200 m2. Gäller även 1,5- 

och 2-planshus..

NE9 NE12


