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Panasonic uzupełnił linię urządzeń klimatyzacyjnych Etherea o serię QKE, która zastąpiła serię
PKE. Nowe jednostki charakteryzują się oceną klasy energetycznej A++ i  są w pełni zgodne z
wymogami dyrektywy ErP. Etherea QKE znajdzie zastosowanie zarówno w nowych, jak i
remontowanych obiektach wykorzystując istniejące układy oparte o czynnik chłodniczy R22.

  

  

  

  

  

  

  

Nowa seria obejmuje 8 jednostek w kolorze białym o wydajności nominalnej od 2,2 do 8 kW
oraz cztery szare o wydajności od 2,2 do 5 kW. Wchodzące w jej skład urządzenia
charakteryzują się wysokimi współczynnikami efektywności grzewczej SCOP na poziomie 4,80
oraz chłodniczej SEER o wartości 7,60, co w obu przypadkach określa ich klasę energetyczną
na poziomie A++. Dzięki zastosowaniu nowej sprężarki R2 z technologią Inverter+, Etherea
QKE pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 38 proc. w porównaniu do jednostek bez
systemu inwerterowego. Urządzenie jest w stanie efektywnie działać przez cały rok nawet
wtedy, gdy temperatury na zewnątrz osiągają -15°C dla trybu grzania i -10°C w trybie
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chłodzenia.
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      Modele te mogą wykorzystywać istniejące w budynkach orurowanie, pierwotnie działające napotrzeby systemów opartych na wycofanym w Unii Europejskiej czynniku chłodniczym R22.   Nowe urządzenie klimatyzacyjne Panasonic wyposażone jest w system nanoe-G, który usuwaszkodliwe bakterie, wirusy oraz pleśń znajdujące się zarówno w powietrzu, jak i te pokrywającepowierzchnie. W Etherei QKE zainstalowano również system EcoNavi złożony z szereguczujników temperatury, wilgotności oraz detektorów ruchu.  Modele z serii Etherea są dostosowane do współpracy z aplikacją IntesisHome, która umożliwiazdalne sterowanie klimatyzacją za pomocą smartfonów bądź tabletów z systemami Android iiOS oraz komputerów posiadających połączenie z Internetem.    Źródło:www.aircon.panasonic.pl  
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http://www.aircon.panasonic.pl

