e9GFE ja e12GFE

Jalat
tukevasti
maassa
Lattiamalli on helppo ratkaisu, kun huoneistosta ei löydy
tilaa seinään kiinnitettävälle sisäyksikölle. Panasonicin
GFE-sarjan ilmalämpöpumput sopivat hyvin esimerkiksi
porrastasanteelle tai rintamamiestalon yläkertaan.
Sähköpatterin paikalla laite polkee myös energialaskua.

E9
E12

e9GFE ja e12GFE

30—100m 2
50—120m 2
Kylmäaineputki
vähintään 3m,
enintään 15m
600 mm

540 mm

210 mm

700 mm

289 mm

Paino: 34 kg

780 mm

Paino: 14 kg

tehokas

Kaksinkertainen ilmanvirtaus lisää tehoa ja alentaa vastaavasti
sähkönkulutusta. Tehotoiminnolla lämpötilaa voi muuttaa nopeasti.

helppo

Lattiamalli on yksinkertainen asentaa ja puhdistaa. Pestävä
paneeli ja vianetsintätoiminto helpottavat huoltamista.

hiljainen

Edistyksellinen rakenne ja kehittynyt ilmanohjaustekniikka
tekevät laitteesta markkinoiden hiljaisimpia (23dB).

mukava

Hajunpoistaja, 24-tunnin ajastin, kuumakäynnistys ja automaattinen pystyvirtauksen säätö tuovat mukavuutta asumiseen.

SÄHKÖÄ
1 360 W 1 770 W
160 W

Sama paikka,
moninkertainen hyöty
Sähköpatteri vs. Ilmalämpöpumppu

GFE9 GFE12
MIN

1 kW

1 kW

1 kW

4.2 kW

MAX

Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö

CS-E9GFE
CU-E9GFE

CS-E12GFE
CU-E12GFE

Lämpöteho (min—max)

3 600 (800—5 000)

4 800 (800—6 100)

Kulutus (min—max)

865 (160—1 360)

1 320 (175—1 770)

Lämpökerroin (COP)

4,16 (4,85—3,68)

3,64 (4,57—3,45)

Kylmäteho (min—max)

2 500 (800—3 000)

3 500 (800—3 800)

Kulutus (min—max)

570 (175—780)

965 (185—1 140)

Kylmäkerroin (EER)

4,39 (4,57—3,85)

3,63 (4,32—3,33)

l/h max

1,4

2

m3/h max

612

636

Äänitaso sisäyksikkö

dBA min/max

23/38

24/39

Äänitaso ulkoyksikkö

dBA max

46

48

Lämmitys /jäähdytys

A /A

A /A

Ilmavirta

Energialuokka

Panasonic on sitoutunut valmistamaan
energiatehokkaita tuotteita ja pienentämään näin
kuluttajien CO2-päästöjä. Myös tuotannossa päästöjä
on minimoitu. Panasonic edistää ympäristövastuuta, ja
kannustaa kuluttajia ekologisiin valintoihin.

VAIVATON SIJOITTAA
Lattiamalli tekee ilmalämpöpumppuun siirtymisestä
yksinkertaista. Panasonicin GFE-sarjan voi sijoittaa
lattiapatterin tilalle, esimerkiksi rintamamiestalon
yläkertaan, jossa se tuottaa energiaa patteria
tehokkaammin vielä -15 asteen pakkasessa.

TURVALLINEN VALINTA

800 W 5 000 W 6 100 W
LÄMPÖÄ

Kosteuden poisto

vihreä
valinta

Panasonic on toimittanut 30 vuoden aikana yli
puoli miljoonaa ilmalämpöpumppua Pohjoismaihin.
Suomessa laitteita on myyty 18 vuodessa yli 100 000
kappaletta. Toiminnassa on yhä yli kymmenen vuotta
vanhoja malleja.
Turvallista valintaa tukevat perinteikäs maahantuoja,
osaavat asentajat, luotettavat jälleenmyyjät sekä
markkinoiden paras takuu ja huolto. Laitteilla on
kotitalouskäytössä 4 vuoden täystakuu.

www.säästäenergiaa.fi

