
A Panasonic kényelmesebb és környezetkímélőbb életmódot kínál. 
Az úgynevezett Energiagazdálkodási Rendszerekbe (Energy 
Management Systems) foglalható energiatakarékos, energiatermelő 
és energiatároló termékeknek köszönhetően lehetővé vált az energia-
felhasználás ellenőrzése és irányítása.
Egyik céljaként a Panasonic a háztartások és épületek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését tűzte ki.
A környezet iránti erős elkötelezettségünkből fakadóan minden lég-
kondicionálónk a legszigorúbb energiafogyasztási és zajkibocsátási 
követelményeknek tesz eleget. Ezen túlmenően folyamatosan keressük 
az új lehetőségeket környezetünk fejlesztésére, részben a termékgyár-
tási és forgalmazási folyamatok gondos ellenőrzése, részben az olyan 
megoldások kidolgozása által, amelyek a hétköznapi használat során 
nem veszélyeztetik bolygónk jövőjét.

A PANASONIC ENER-
GIAHATÉKONYSÁGI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
KONCEPCIÓJA
EGY LÉPÉSSEL ELŐRÉBB A KÖRNYEZETVÉ-
DELEM TERÜLETÉN – AZ OTTHONOKBAN, 
ÉPÜLETEKBEN ÉS VÁROSOKBAN

4



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

ENERGIATÁROLÁSENERGIATERMELÉS

NAPELEM

LED-LÁMPA

LÉGKONDICIONÁLÓ

SZELLŐZŐRENDSZER

HŐSZIVATTYÚ
ENERGIA- 
GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER

MOSÓGÉP

ÜZEMANYAG-
CELLA

AKKU-
MULÁTOR

HŰTŐGÉP
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ISMERKEDJEN MEG ÚJ OTTHONI SOROZATUNKKAL!
A Panasonic minden eddigit felülmúló sorozatot kínál Önnek és ügyfeleinek.

Otthoni készülékei között kétségtelenül az Etherea sorozat jelenti a legfontosabb 
újdonságot, melynek új ECONAVI rendszere képes érzékelni az emberi jelenlétet a 
helyiségben, s ennek megfelelően módosítani működését és teljesítményét. Innovatív 
dizájnja, nagy hatékonysága és páratlan tisztítórendszere maximálisan a vásárlók igényeinek 
figyelembevételével készült. Sokféle változatának köszönhetően, melyek bármilyen méretű 
helyiséget optimális hatékonysággal képesek kiszolgálni és rendkívüli egyszerűséggel 
telepíthetők, ez a sorozat az Önhöz hasonló szakemberek számára is kiemelt megoldás, 
és garantálja, hogy Ön az ügyfelei számára is a legjobbat ajánlja.

perfect
humidity
control

MILD DRY

A levegő kiszáradásának 
megelőzése érdekében 
a Perfect Humidity Air 
funkció szabályozza a 
helyiség páratartalmát.

quality 
air control
24 h

PATROL SENSOR

A Patrol Sensor napi 
24 órában 
gondoskodik a 
levegő optimális 
minőségéről.

Az E-ion+ rendszer 
a baktériumok, 
vírusok és 
penészgombák 
99%-át eltávolítja 
a levegőből.

pure
air system

   -ION PLUS
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ÚJ ETHEREA SOROZAT RENDKÍVÜLI HATÉKONYSÁGOT BIZTO-
SÍTÓ ECONAVI RENDSZERREL

A Panasonic új Etherea készülékei minden tekintetben maximális 
hatékonyságot kínálnak. Új ECONAVI rendszerüknek köszönhetően, 
amely az emberi jelenlét és aktivitási szint érzékelése nyomán 
szabályozza a készülék teljesítményét, ezek a berendezések minimális 
fogyasztással működnek. Fűtési üzemmódban mindez akár 40%, hűtési 
üzemmódban pedig akár 30%-os energiamegtakarítást eredményezhet.

Szupercsendes légkondicionálóink segítségével a legtisztább levegő 
biztosítható az otthon és a család számára. Ráadásul ezek a készülékek 
igen fejlett jellemzőkkel rendelkeznek, mint például az E-ionos légtisztító 
rendszer, melyet a káros mikroorganizmusok, vírusok, baktériumok és 
penészgombák semlegesítésére fejlesztettünk ki, vagy a páratartalom-
szabályzó, amely megakadályozza, hogy a helyiség levegője túlzottan 
kiszáradjon -  ez utóbbi a Mild Dry hűtési rendszernek köszönhető.

GAZDASÁGOS, KÖRNYEZETBARÁT MŰKÖDÉS MAGAS TELJESÍTMÉ-
NY-EGYÜTTHATÓVAL (COEFFICIENCY OF PERFORMANCE, COP)

A Panasonic eredeti inverteres technológiája, valamint nagy teljesítményű 
kompresszora csúcskategóriás működési hatékonyságot biztosít. Így a 
felhasználók alacsonyabb villanyszámlát kaphatnak, miközben a környezet 
védelméhez is hozzájárulnak.

A class
energy 
saving

Az A Inverter rendszer-
rel akár 50%-os 
energiamegtakarítás is 
elérhető. Így Ön is 
nyer, és a természet is.

5 year
compressor
warranty

5 ÉV 
jótállás a 
kompresszorra

A Super Quiet 
(Szupercsendes) 
technológiának 
köszönhetően készü-
lékeink olyan halk 
környezetet biztosí-
tanak, akárcsak egy 
könyvtár.

silent 

air

20 dB

SUPER QUIET

Az ECONAVI érzékelő 
képes felmérni az 
emberi aktivitás mérté-
két, és a légáramlás 
ennek megfelelő irányí-
tásával maximális 
kényelmet és megtaka-
rítást biztosít.

1kW

4.67 kW

1kW

1kW

BEMENET

BEMENET

KIMENET

KIMENET

ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK

PANASONIC HŐSZIVATTYÚ
XE/E12MKE-3

77%-kal
hatékonyabb*

improved

comfort

AUTOCOMFORT

Az Autocomfort 
rendszer felismeri az 
emberi jelenlétet, és 
ennek hiányában 
energiatakarékos 
működésre vált.

*Fűtési üzemmódban, az XE/E12MKE model esetén, +7°C-on használt elektromos fűtőtestekkel összehasonlítva.
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HŰTÉSI ÜZEMMÓDBAN AKÁR 30%,* 
FŰTÉSI ÜZEMMÓDBAN AKÁR 40%-OS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS**
1 órányi, stabil körülmények között történő üzemelés esetén 
összesen akár 40%-kal alacsonyabb energiafogyasztás

*Energiamegtakarítási hatékonyság hűtés esetén az ECONAVI dupla érzékelője segítségével: 30%

Tesztelési körülmények
1.5HP Inverter model összehasonlítása ECONAVI dupla érzékelős modellel, bekapcsolt dupla érzékelő esetén (ON). Kültéri hőmérséklet: 35’C/24’C. 
Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 25’C. Ventilátorsebesség: Magas (High). Légáramlás függőleges iránya: Auto. Légáramlásvízszintes iránya: 
Az ECONAVI Üzemmód-beállítás hőmérséklete 1’C-kal emelkedik, melyet az ECONAVI aktivitásérzékelője vezérel. Az ECONAVI dupla érzékelőjének 
kikapcsolt állapotában (OFF). Kültéri hőmérséklet: 35’C/24’C. Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 25’C. Ventilátorsebesség: Magas (High). 
Légáramlás függőleges iránya: Auto. Légáramlás vízszintes iránya: Elülső (Front). A teljes energiafogyasztást 1 órányi, stabil körülmények közötti 
üzemelés során mértük, a Panasonic teszthelyiségében (Amenity Room, mérete:16,2 m2). Ez a lehető legmagasabb energiamegtakarítási érték. 
A hatás a telepítési adottságok, valamint a használat függvényében eltérő lehet.

**Energiamegtakarítási hatékonyság fűtés esetén az ECONAVI dupla érzékelője segítségével: 40%

Tesztelési körülmények
1.5HP Inverter model összehasonlítása ECONAVI dupla érzékelős modellel, bekapcsolt dupla érzékelő esetén (ON). Kültéri hőmérséklet: 7’C/6’C. 
Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 23’C. Ventilátorsebesség: Magas (High). Légáramlás függőleges iránya: Auto. Légáramlás vízszintes iránya: 
Az ECONAVI Üzemmód-beállítás hőmérséklete 2’C-kal csökken, melyet az ECONAVI aktivitásérzékelője vezérel. Az ECONAVI dupla érzékelőjének 
kikapcsolt állapotában (OFF). Kültéri hőmérséklet: 7’C/6’C. Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 23’C. Ventilátorsebesség: Magas (High). Függőleges 
légáramlás iránya: Auto. Vízszintes légáramlás iránya: Elülső (Front). A teljes energiafogyasztást 1 órányi, stabil körülmények közötti üzemelés 
során mértük, a Panasonic teszthelyiségében (Amenity Room, mérete:16,2 m2). Ez a lehető legmagasabb energiamegtakarítási érték. A hatás 
a telepítési adottságok, valamint a használat függvényében eltérő lehet.

ÚJ
2011

BEMUTATKOZIK AZ ECONAVI – ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A 
FELESLEGES FOGYASZTÁS KIKÜSZÖBÖLÉSÉVEL
Az ECONAVI koncepciója olyan nagy precizitású Humán Szenzor és 
Vezérlőprogram alkalmazásán alapul, amelyek a helyiség használati 
viszonyainak megfelelően optimalizálják a légkondicionáló működését. 
Hogyan történik az energia megtakarítása? Olyan technológiák 
segítségével, amelyek képesek felismerni a felesleges 
energiahasználatot, és ennek megfelelően módosítják a hűtési 
teljesítményt. Így hatékonyan, a hűtési funkció megszakítása nélkül, 
továbbra is kellemes és praktikus használatot biztosítva történik az 
energia megtakarítása.

ÚJ ECONAVI RENDSZER
KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA TERVEZVE
Az energiatakarékos, „zöld” életmódnak nem kell a kényelem rovására mennie. 
Ezért vezettük be légkondicionálóinkban az ECONAVI rendszert, amely különleges 
energiahatékonysági teljesítményt nyújt. A felhasználók ugyanakkor az 
Advanced+Plus e-ionos Légtisztító Rendszer előnyeit is élvezhetik, amely 
úgynevezett Patrol Sensor érzékelő segítségével gondoskodik a tisztább levegőről. 
Mindkét fejlett jellemző célja, hogy javítsa az emberek életminőségét. 

Ugyanez az elv vezérelt bennünket az új ECONAVI koncepció kidolgozásában is, amely intelligens 
környezetvédelmi funkcióként önműködően érzékeli és csökkenti az energiapazarlást. Így több 
felhasználó takarékoskodhat könnyedén az energiával, hozzájárulva a környezet védelméhez. 
Képzeljük csak el, milyen változást eredményezne a világban, ha több millió ember élne az 
ECONAVI által kínált lehetőséggel! A fenntarthatóbb jövőről való gondoskodás nem lehetetlen.

Ez a technológia úgynevezett Human Sensor (Emberérzékelő) és egy Vezérlőprogram segítségével 
észleli a felesleges energiafogyasztást, s ez alapján önműködően szabályozva a készülék hűtési 
teljesítményét, csökkenti a pazarlást.

Az egyérintéses ECONAVI rendszer 
három egyszerű lépésben 
csökkenti az energiafogyasztást:

Észlelés
· Aktivitás szintje
· Emberi jelenlét

Értékelés
· Változások az emberek 

elhelyezkedésében
· Változások az emberek aktivitásában
· Változások az emberi jelenlétben

Végrehajtás
· A légáramlás irányának módosítása
· Erős aktivitás: a beállított hőmérséklet 

automatikus szabályzása
· Jelenlét hiánya: energiatakarékos üzemmód

· A légáramlás irányának módosítása                                                                      · Jelenlét hiánya: energiatakarékos üzemmód· Erős aktivitás: a beállított 
hőmérséklet automatikus szabályzása
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AZ ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI ELVE

A kettős érzékelő észleli az emberi jelenlétet és aktivitási szintet, és a telítettebb zónára irányítja a légáramlatot.

Az üzemmódot kijelző LED-ek állapota

TERÜLETLEFEDÉSI KÉPESSÉG

Az ECONAVI dupla érzékelője a továbbfejlesztett észlelési funkciónak köszönhetően 
nagyobb területet képes lefedni.

A helyiség teljes területe három észlelési zónára oszlik:

OBJEKTUMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Az ECONAVI érzékelője minden objektum esetében olyan tulajdonságokat vizsgál, mint a sebesség, a frekvencia és a hőmérséklet, melyek 
eredménye alapján képes megállapítani az emberek jelenlétét a helyiségben.

NAGY PRECIZITÁSÚ ÉRZÉKELÉS

Minden objektum infravörös sugarakat bocsát ki, melyeket – bár láthatatlanok – az ECONAVI szenzora az észlelési zónán belül hőként 
érzékelhet. Amikor egy objektum mozog is az észlelési zónán belül, az ECONAVI összehasonlítja az objektum hőmérsékletét a 
helyiségével, hogy kiderüljön, emberi jelenlétről van-e szó, majd mozgása alapján megállapítja aktivitási szintjét.

Minden helyiség teljes területe három észlelési zónára oszlik.

7m

120º

2m

7m

Érzékelési terület vízszintesen Érzékelési terület függőlegesen

31 2 3 1 22 31 1 32

Észlelési terület Észlelési terület Észlelési terület Észlelési terület

Elektronikus 
termékek

Kisméretű 
rovarokHőmérséklet-különbség

+
Mozgás

Hőmérséklet-különbség
+
Mozgás

Következtetés: nem ember. Következtetés: nem ember.

Bár mindkét jellemző érzékelhető, 
mértékük túl kicsi ahhoz, hogy a 
készülék működését befolyásolják.

Hőmérséklet-különbség
+
Mozgás

Hőmérséklet-különbség
+
Mozgás

Következtetés: nem ember.Következtetés: nem ember.

Guruló labda Kisállatok

*A kisállatok jelenlétét az érzékelő emberi jelenlétként 
értelmezheti, hacsak nem mozognak olyan sebességgel 
az érzékelési zónán belül, amely emberre nem jellemző.

A hőmérsékletbeli különbségek és a tárgy 
mozgása alapján az ECONAVI képes eldönteni, 
hogy ember van-e jelen a helyiségben*.

AZ EMBERI JELENLÉT ÉSZLELÉSE

Hőmérséklet-különbség

Mozgás

Következtetés: senki nincs jelen.

Hőmérséklet-különbség

Mozgás

Következtetés: valaki jelen van.

Hőmérséklet-különbség

Mozgás

Következtetés: senki nincs jelen.

Amennyiben 20 percnél hosszabb ideig  
nincs semmilyen mozgás…

AZ EMBERI AKTIVITÁSI SZINT MEGHATÁROZÁSA

Mérték Gyakoriság Mozgás sebessége

A komplex algoritmus segítségével pontos következtetés vonható le.

Magas Normál

Következtetés: magas vagy alacsony aktivitási szint
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perfect
humidity
control

MILD DRY

pure
air system

   -ION PLUS

A Panasonic forradalmi 
megoldása

A készülék működés közben és 
kikapcsolt állapotban egyaránt 
vizsgálja a levegő minőségét, 
és por észlelése esetén a légtisztító 
funkció azonnal megkezdi a szoba 
levegőjének tisztítását. 1 2 3

BEFOGÁS ÉS SEMLEGESÍTÉS

Az e-ionok működése

A lebegő porrészecskék befogása 
céljából a rendszer három trillió 
e-iont bocsát a levegőbe, amelyek 
semlegesítik a baktériumokat és a 
vírusokat.

ELEKTROMOS SZŰRÉS

E-ionos szűrő

A pozitív töltésű szűrő magához vonzza 
a negatív töltésű porrészecskéket. 
Ez az elektromos hatás gondoskodik 
a por hatékony megkötéséről.

ÉSZLELÉS

Patrol Sensor

A Patrol Sensor érzékelő méri a 
levegőben található káros anyagok 
mennyiségét, és bizonyos szint felett 
szennyezettnek ítéli azt.
Amennyiben a szennyezettség túllépi 
a meghatározott szintet, a Légtisztító 
Rendszer működésbe lép.

1. A 2007-es modellekhez viszonyítva.
2.  Az e-ionos Légtisztító (Air Purifying) technológiával kapcsolatban a Panasonic összesen 8 szabadalmi kérvényt nyújtott be. (2010. májusi állapot)
3.  A 3 trillió az adott körülmények között létrehozott aktív e-ionok becsült mennyisége. Az e-ionoknak a szoba középső területén (13 m2) mért tényleges 

mennyisége 100 k/cc. A becsült mennyiség az ionok egyenletes eloszlását veszi alapul.

8
benyújtott 
szabadalmi 
kérvény ²

E-ionos szűrő.
A porrészecskéket 
csapdába ejti a 
pozitív töltésű 
ionszűrő.

3

Az e-ionok befogják és deaktiválják a 
mikroorganizmusokat.
A porrészecskék negatív töltést kapnak.

2

Patrol 
Sensor.
Érzékeli 
port.

1

Akzív e-ion-
generátor

A por negatív töltést kap, 
és deaktiválódik.

Kapcsolódó modellek: Inverteres Deluxe Reverse Cycle 
(Fordított Ciklusú) modellek

3 trillió³
E-ion

ADVANCED+PLUS. 
ÚJ E-IONOS LÉGTISZTÍTÓ 
RENDSZER PATROL 
SENSOR ÉRZÉKELŐVEL
A Panasonic eredeti, nagy népszerűség-
nek örvendő e-ionos Légtisztító 
Rendszere most 15%-kal¹ hatékonyabb, 
mint korábban. Aktív e-ionjai foglyul 
ejtik a levegőben szálló porrészecské-
ket, és visszaszállítják őket a nagymé-
retű szűrőhöz.
Ennek a forradalmi, bumeránghoz hason-
ló elven működő mechanizmusnak 
köszönhetően a helyiség teljes 
levegője megtisztul, és egész-
séges, kellemes lakókörnye-
zetet eredményez.
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Hatékonyabb tisztítást eredményező elektromos porszűrés
A füstszűrési teszt jól bemutatja a rendszer kivételes tisztítási hatékonyságát.

Elektromos töltés

A feltöltődés érdekében a szűrő teljes felületén elektromos indukciós szálak 
futnak végig.

Aktív E-ionok

·  Az aktív e-ionok semlegesítik a baktériumokat és a vírusokat.
·  Az E-ionos Légtisztító Rendszer gyorsan csökkenti a levegőben szálló 

penészgombák és baktériumok mennyiségét1)

A semlegesítés tényét a Japán Élelmiszerkutató Laboratóium (Japan Food Research Laboratories) tanúsította.
· Tesztjelentés száma: 10057764001-02
Vizsgált baktérium: Staphylococcus aureus, aureus alfaj (NBRC 12732)
· Tesztjelentés száma: 10057770001-02
Vizsgált baktérium: Escherichia coli (NBRC 3972)
· Tesztjelentés száma: 204101750-001
Vírus: Influenza A
· Tesztjelentés száma: 304110078-001
1) Tesztelési módszer: Az e-ionos Légtisztító Rendszert egy 10 m2-es tesztelési helyiségben működtették, majd a levegő penész- 
és baktériumtartalmában bekövetkezett változásokat az MAS 100 Lég-mintavételezési Módszer segítségével mérték.

E-ionos szűrő

A pozitív és negatív töltés közötti vonzás erejét kihasználva az – eddiginél 
7-szer nagyobb méretű – e-ionos szűrő hatékonyan vonja magához a 
porrészecskéket.

1

DEAKTIVÁLÁS

Az aktív e-ionok hozzátapadnak 
a baktériumok felületéhez.

Ugyanez történik vírusok esetén is.

Célanyagok
Baktériumok Vírusok

Az OH-gyökök kifejtik 
hatásukat a sejtfalon.

A baktérium deaktiválódik.

ELTÁVOLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY
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Nagyobb méret, finomabb szerkezet

A szűrő lefedi a rács teljes felületét.

Hagyományos szűrő E-ionos szűrő 50%-kal
finomabb

Mikroszkopikus méretű (100~1,000 μm-es) részecskék befogására is alkalmas.

1. Aktív e-ionos Árammodul
2. Pozitív töltésű elektromos vezeték
3. Elektromos indukciós szálak, amelyek az egész szűrőt pozitív töltésűvé teszik

2

3

Hagyományos 
levegőtisztítás

Advanced+Plus 
e-ionos Légtisztító 

Rendszer

Indítás

A levegőben lévő füst fokozatosan szűnik.

A füst gyorsan és hatékonyan kerül eltávolításra.

3 p. 4 p. 5 p.

Összehasonlítás hagyományos szűrővel

Összehasonlítás a hagyományos e-ionos Légtisztító Rendszerrel

A szennyeződés 
megmarad.
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Természetes csökkenés
Fejlett e-ionos szűrő
Hagyományos szűrő

1.  Miután egy kb. 20 m3-es helyiség-
ben elszívtak 5 szál cigarettát, a 
légkondicionálót bekapcsolták, és 
a részecskekoncentrációt 
porérzékelő segítségével mérték.

A Panasonic házon belüli 
tesztelése alapján.

Természetes csökkenés
Fejlett e-ionos szűrő
Hagyományos szűrő
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FŰTÉS ESETÉN

Kiemelkedő teljesítmény hűtés esetén akár 50%-os energiataka-
rítással

A Panasonic Intelligens Inverteres Légkondicionálók kivételes 
energiatakarékossága az iparág legkiválóbbjai közé emeli őket.
A titok a precíziós szabályzásban rejlik. A beállított hőmérséklet elérése után az 
Intelligens Inverteres Légkondicionáló a minimális energiafogyasztással történő 
működés érdekében folyamatosan szabályozza a kompresszor forgási sebességét 
– s ezáltal működés közben akár 50% energiát is képes megtakarítani. Ezzel 
szemben az inverter nélküli egység be- és kikapcsolási ciklusokkal oldja meg 
a hőmérséklet fenntartását, amely kétszer annyi villamos energia elhasználását 
teszi szükségessé.

Fűtési üzemmódban 64%-os fogyasztáscsökkenés – nagy megtakarítás*

A Panasonic inverteres légkondicionálók olyan különleges energiatakarékossági 
teljesítménnyel rendelkeznek, amely az iparág legkiválóbbjai közé emeli őket. 
Használatuk radikális mértékben csökkenti a villamosenergia-fogyasztást és 
a CO

2
-gáz kibocsátását, ami környezetbarát működést tesz lehetővé.

ÁR
AM

FO
GY

AS
ZT

ÁS

IDŐ

Az inverter nélküli készülék 
rendszeresen be- és kikapcsol a 
hűvös környezet fenntartásához.

Az inverter minimális 
fogyasztással tartja fenn 
a hűvös hőmérsékletet.

MINDKETTŐ TELJES TELJESÍTMÉNYEN KEZD

AKÁR 

50%-os
ENERGIA- 

MEGTAKARÍTÁS

KIEMELKEDŐ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TELJESÍTMÉNY
Az inverteres légkondicionálók mellett mindig jól érezheti magát. Mivel a beállított hőmérséklet gyors elérése után 
a készülék folyamatos szabályozás segítségével fenntartja ezt a szintet, nem következnek be nagy hőingadozások, 
és így energia takarítható meg. A kimenő teljesítmény széles skálájú szabályozhatósága emellett akkor is garantálja 
a folyamatosan kellemes hőmérsékletet, ha a helyiségben tartózkodó személyek száma változik. Mindezek miatt az 
inverteres légkondicionálók pontosabb hőszabályzást tesznek lehetővé, mint az inverter nélküli modellek.

Az inverteres légkondicionálók előnyei 
Összehasonlítás a nem inveretes modellekkel

MELEGÉRZET

HIDEGÉRZET

KOMFORTÉRZET

INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ
Gyorsan eléri a komfortzónát, és a teljesítmény szabályozása 
révén kellemes szinten tartja a hőmérsékletet.

NEM INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ
Lassabban éri el a komfortzónát, és a hirtelen hőmérséklet-
változások miatt kevésbé képes biztosítani a kellemes közérzetet.

64%

ALACSONYABB1)

AKÁR 

INVERTER 
NÉLKÜLI

INVERTERREL

1) Összesített villamosenergia-fogyasztás fűtés közben a beállított hőmérséklet eléréséig (a Panasonic saját mérése alapján). 
Tesztelési körülmények: benti és kinti hőmérséklet: 7 ºC / beállított hőmérséklet: 25 ºC / ventilátorsebesség: magas.

Energiamegtakarítási hatékonyság inverterrel: 50%
Tesztelési körülmények
1.5 HP inverteres és 1.5 HP inverter nélküli modell összehasonlítása (hűtés esetén)
Kültéri hőmérséklet: 35’C/24’C. Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 25’C. Ventilátorsebesség: AUTO. Légáramlás függőleges iránya: 
Auto. Légáramlás vízszintes iránya: Elülső (Front). A teljes energiafogyasztást az indítástól számított 8 üzemelés során mértük, a 
Panasonic teszthelyiségében (Amenity Room, mérete:16,2 m2). Ez a lehető legmagasabb energiamegtakarítási érték. A hatás a telepítési 
adottságok, valamint a használat függvényében eltérő lehet.

Energiamegtakarítási hatékonyság inverterrel (fűtés esetén): 64%
Tesztelési körülmények
Inverteres és inverter nélküli modell összehasonlítása (fűtés esetén)
Kültéri hőmérséklet: 2’C/1’C. Távvezérlős hőmérséklet-beállítás: 25’C. Ventilátorsebesség: Magas (High). Légáramlás függőleges 
iránya: Auto. Légáramlás vízszintes iránya: Elülső (Front). A teljes energiafogyasztást 1 órányi, stabil körülmények közötti üzemelés 
során mértük, a Panasonic teszthelyiségében (Amenity Room, mérete:16,2 m2). Ez a lehető legmagasabb energiamegtakarítási érték. 
A hatás a telepítési adottságok, valamint a használat függvényében eltérő lehet.
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A: A leghatékonyabb
Új modelljeink a legmagasabb, A osztályú energiahatékonysági besorolást érték 
el, azaz a legtakarékosabb osztályba tartoznak. Ez azt jelenti, hogy vásárlóiknak 
mindennapos használat esetén sem kell aggódniuk a villanyszámla miatt.

Energiahatékonysági besorolás
Az Európai Unió 2005-ben tette kötelezővé a háztartási berendezések energiaha-
tékonysági besorolásának feltüntetését. Azóta minden gyártónak minden egyes 
termékét el kell látnia ezzel a jelzéssel, amely az A-G betűk valamelyike lehet. 
Ebben a rendszerben a B betűvel jelölt termékek mintegy 10%-kal több energiát 
fogyasztanak, mint az A jelűek, míg a C jelű termékek energiaigénye 20%-kal 
nagyobb az A-hoz képest, és így tovább.
A megfelelő betűjel mellett további információk is találhatók az egyes háztartási 
eszközök matricájának jobb oldali részében.
A jelen katalógusban leírt termékekhez egy táblázatot mellékelünk, melyben 
a megfelelő betűjelre mutató és azt tartalmazó fehér vagy fekete nyíl jelöli az 
adott készülék energiahatékonysági szintjét.

Energiaosztályok
Összesen hét energiahatékonysági osztály létezik, A-G jelöléssel.
A legnagyobb hatékonyságú osztály az A, a legkevésbé hatékony pedig a G. Ezek az értékek split és multi split légkondicionáló egységekre vonatkoznak.

LégkondicionálóEnergia
Gyártó
Kültéri egységek
Beltéri egység

Zaj
(db(A) re 1 pW)

További információ a termékleírásokban található.

Légkondicionáló
Energiabesorolási Irányelv 2002/31/EC

Hőteljesítmény kW

Fűtési teljesítmény
A: magasabb G: alacsonyabb

Típus Csak hűtés

 Hűtés + Fűtés

 Léghűtéses

 Vízhűtéses

Éves energiafogyasztás (kWh) hűtő üzemmódban
A tényleges fogyasztást befolyásolja a készülék használa-
tának módja, valamint az éghajlati viszonyok.

Teljes hűtési teljesítmény kW

Hűtési hatékonyság százalékaránya
Teljes terhelés (minél magasabb, annál jobb)

Kevésbé hatékony

Hatékonyabb

Termék

A légkondicionáló típusa

Zaj
Beltéri egység
Kültéri egység

Energiahatékonysági arány (EER)
Minél magasabb az energiahatékonyság aránya (EER), 
annál nagyobb a készülék energiahatékonysága.

Éves energiafogyasztás
Az éves energiafogyasztás kiszámítása a teljes terhelésen, 
évi 500 órán át tartó hűtési üzemelés teljes bemenő ener-
giaértékén alapul.

Osztály
Energiahatékonysági besorolás hét osztályba, 
A-tól G-ig.

Modellszám

3.20   EER

3.20 ! EER " 3.00

3.00 ! EER " 2.80

2.80 ! EER " 2.60

2.60 ! EER " 2.40

2.40 ! EER " 2.20

2.20 ! EER

Energiahatékonysági besorolás 
hűtő üzemmódban 

3.60   COP

3.60 ! COP " 3.40

3.40 ! COP " 3.20

3.20 ! COP " 2.80

2.80 ! COP " 2.60

2.60 ! COP " 2.40

2.40 ! COP

Energiahatékonysági besorolás 
fűtő üzemmódban

Hogyan takarít meg energiát 
az inverter?

Az inverter a mindenkori optimális 
teljesítmény érdekében folyamatosan 
szabályozza a kompresszor rotációs 
sebességét. Ez a rendkívül precíz 
működés gyors hűtést tesz lehetővé, 
miközben a hagyományos, inverter 
nélküli egységekhez képest 
csökkenti az energiafogyasztást.

A class
energy 
saving
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quiet air 
technológia

20dB -es

silent 

air

20 dB

SUPER QUIET

PANASONIC TECHNOLÓGIA A KÉNYELEMÉRT
Rendkívül csendes működés. A Panasonic megalkotta az egyik leghalkabb légkondicionálót, ami a piacon kapható.
Beltéri egysége lassú ventilátorsebességgel, szinte zajmentesen működik, amely a távvezérlő Quiet Mode gombjának 
megnyomásával akár egészen 20 dB-ig csökkenthető. Ez a technológia a könyvtárak csendjét biztosítja otthonában, 
igy készülékeink akkor sem zavarják Önt, amikor a szobában semmilyen egyéb zajforrás nem hallható.
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Pontosabb hőmérséklet-szabályzás

A pontosabb hőszabályzás érdekében az inverter folyamatosan változtatja a kimenő teljesítményt. Ezzel szemben az inverter nélküli 
légkondicionáló a rendszeres be- és kikapcsolással hozza létre a megfelelő hőmérsékletet, ami hőingadozásokhoz és egyenetlen hűtéshez 
vezet. Inverteres modell használata esetén biztos lehet abban, hogy a szoba hőmérséklete mindig kellemes, egyenletes szinten marad.

Erőteljes légáramlást biztosító nagyobb keresztmetszetű 
ventilátor

A Panasonic új modelljei nagy keresztmetszetű, továbbfejlesztett formatervű 
ventilátorral készülnek. Ez a nagyobb átmérő radikális mértékben növeli a 
légáramlás hatékonyságát, mivel egy erőteljesebb fuvallat gyorsabban hűti le 
a szobát a kívánt kellemes hőmérsékletre. Ugyanakkor a légáramlat nagyobb 
teret is ér el, így a hőmérséklet egyenletesen oszlik el a helyiségben, és nagyobb 
komfortérzet keletkezik.

A hűtési teljesítmény alkalmazkodik a helyiségben bekövetkező változásokhoz

Kevesebb jelenlévő esetén 
enyhébb hűtés

Több jelenlévő esetén 
erőteljesebb hűtés

Maximális 
teljesítményszint

Minimális 
teljesítményszint

*A HKE-modellhez viszonyítva.
A multi split típusokon kívül minden MKE/MKE-3 sorozatú inverteres modell esetén.

10%-KAL* 
NÖVELT 

LÉGÁRAM

Az INVERTER további előnyei

· A Panasonic inverteres légkondicionálói sokkal hatékonyabban szabályozzák 
a helyiségek hőmérsékletét, mint azok a modellek, amelyek állandó 
sebességen működnek.

· Az állandó sebességű modellekhez képest az inverteres légkondicionáló 64%-
kal nagyobb fűtési kapacitással rendelkezik, így bőségesen elegendő energiát 
termel a szobák téli befűtéséhez1).

· Az inverteres légkondicionálók nagyobb térben oszlatják el a meleg levegőt, 
mint a villanyradiátorok, nem szennyezik úgy a szobát, mint az olajjal működő 
berendezések, és nem hordozzák magukban a gázkészülékek tűzveszélyességi 
kockázatát. Mivel közvetlenül a levegőnek adják át a meleget, használatuk 
biztonságos és praktikus.

· A mérések azt mutatják, hogy egy Panasonic inverteres légkondicionáló 
feleannyi áramot fogyaszt, mint az inverter nélküli modellek 2).

1) Összesített villamosenergia-fogyasztás fűtés közben a beállított hőmérséklet eléréséig (a Panasonic saját mérése alapján). 
Tesztelési körülmények: benti és kinti hőmérséklet: 7 ºC / beállított hőmérséklet: 25 ºC / ventilátorsebesség: Magas.

2) Összesített villamosenergia-fogyasztás 8 órányi hűtés során (a Panasonic saját mérése alapján). Tesztelési körülmények: 
kiindulási szobahőmérséklet: 35ºC / beállított hőmérséklet: 25ºC.

Gyors komfortérzet

Bekapcsolás után az inverteres légkondicionáló pontosan annyi energiát állít 
elő, amennyi a helyiség gyors lehűtéséhez vagy befűtéséhez szükséges. A nem 
inverteres modellekhez képest ez mintegy negyedannyi idő alatt megtörténik,
így egy meleg nyári napon hazaérve vagy egy hideg téli reggelen felébredve 
gyorsan átélheti a kellemes hőmérséklet komfortérzetét.

 

INVERTERES TÍPUS

4-szer gyorsabb

INVERTER NÉLKÜLI 
TÍPUS

GYORS

IDŐ

Hőmérséklet-beállítás fűtés esetén

Kb.
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AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS TITKA
KÜLÖNBÖZŐ SOROZATOK AZ ELTÉRŐ IGÉNYEK 
KIELÉGÍTÉSÉRE
A Panasonic a piac legszélesebb kínálatát nyújtja. Az egyedi igények 
kielégítése érdekében ez a modellsorozat az ideális teljesítményszint 
beállítása révén lehetővé teszi a fogyasztás hozzáigazítását az egyes 
helyiségek kívánalmaihoz. Így a komfortérzetről sem kell lemondani, 
és az energiafogyasztás sem lépi túl a szükséges mennyiséget.

PANASONIC multi split légkondicionálók

Nagyobb hatásfok, kisebb fogyasztás

Azokra az esetekre, amikor a légkondicionálási igények túllépnek egyetlen helyiség keretein, a Panasonic számos 
megoldási lehetőséget kínál, akár 4 beltéri egység egyetlen kültéri egységgel történő kiszolgálásáig bezárólag. 
Ilyen módon alacsonyabb a vásárlási ár, könnyebb a telepítés, a kültéri egység kevesebb helyet foglal, és nagyobb 
a lehetséges szintkülönbség is, de mindenek felett rendkívüli mértékben csökken az energiafogyasztás. Ez annak 
köszönhető, hogy egyetlen, négy beltéri egységet ellátó kültéri egység fogyasztása lényegesen alacsonyabb, mint 
négy, egyenként egy-egy beltéri egységet ellátó kültéri egységé. 
Az 1x1-es rendszerekhez képest a multi split rendszerekkel akár 36%-os energiamegtakarítás is elérhető! *

Éves energiafogyasztás a multi split rendszerrel: 

többet takaríthat meg!

ÉVES FOGYASZTÁS (KW)  „SPLIT HELYETT MULTI SPLIT RENDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN”
7+12 in Multi 615 9,0%-os MEGTAKARÍTÁS
7+12 in 1X1 687

12+12 in Multi 760 15,9%-os MEGTAKARÍTÁS
12+12 in 1X1 904

7+7+12 in Multi 605 33,3%-os MEGTAKARÍTÁS
7+7+12 in 1X1 922

7+7+7+12 in Multi 825 8,0% -os MEGTAKARÍTÁS
7+7+7+12 in 1X1 1,157.5

7+9+9+12 in Multi 825 35,9%-os MEGTAKARÍTÁS
7+9+9+12 in 1X1 1,233

Ráadásul a multi split rendszerrel helyet is takarít meg a kültéri egység 
felszerelésénél, ami megkönnyíti a kisebb felületeken történő elhelyezést, és 
nagyobb szintkülönbséget, valamint a hosszabb csővezetéknek köszönhetően 
távolabbi felszerelést is megvalósíthat, akár a tetőre telepítve a kültéri kiszolgálót.

CSÖKKENTSE AZ 
ENERGIAFOGYASZTÁST 

AKÁR  

36%-AL

AKÁR 

15%-OS 
MEGTAKARÍTÁS

* Standard körülmények: 2,5 m2-es belmagasság; 1 személy/10 m2; 70 W-os világítás/10 m2; 1,5 m2-es, keletre vagy nyugatra néző ablak/10 m2 ; jó hőszigetelésű falak.

A Panasonic exkluzív, 4,5 kW-os modelljei (E15, XE15, RE15) 
megadják a megoldást minden olyan helyzetben, amikor a 3,5 
kW-os modellek kínálta teljesítménynél többre van szükség, 
de az 5 kW-osak már túl erőteljesek lennének. Ráadásul az 
5 kW-os helyett 4,5 kW-os egységet alkalmazva - az E15-ös 
modell nagyobb hatékonyságának köszönhetően – pénz is 
takarítható meg, és a formatervezése is előnyösebb, mivel 
mérete az E12-esével azonos, azaz 18%-kal kisebb, mint az 
5 kW-os egység. Az E15-ös sorozat használatával mindenki 
nyer, és a vásárló pontosan azért fizet, amire szüksége van!
E15-ös modellünkkel az E18-hoz képest akár 15%-os 
megtakarítás is elérhető egy 30 m2-es helyiség optimális 
hőmérsékletének fenntartása alapján számítva.*

Hasonló módon a Panasonic exkluzív, 2,2 kW-os modelljei is 
(E7, XE7) maximális komfortérzetet biztosítanak – minimális 
árért és működési költséggel. Ezek a rendszerek kisméretű 
terek számára ideálisak, melyekben az összes 2,8 kW-os 
modell minimális teljesítménye is túl nagy a tényleges 
légkondicionálási igények kiszolgálására.
Az E7-es modell használatával az E9-hez képest akár 14%-os 
megtakarítás is elérhető egy 11 m2-es helyiség optimális 
hőmérsékletének fenntartása alapján számítva.*

Elérhető megtakarítások a légkondicionáló egység 
méretének helyes megválasztásával: esettanulmány 
egy 12 m²-es hálószobára és egy 33 m²-es nappalira 
vonatkozóan*

      MODELL                                           ÉVES FOGYASZTÁS (KW) MEGTAKARÍTÁS E9-ES HELYETT E7-ES MODELLT HASZNÁLVA EGY 12 M²-ES HELYISÉGBEN

KIT-XE7-MKE-3 235
12,3%

Ráadásul az E7-tel nemcsak pénzt takarít meg, hanem halkabb működést is élvezhet, 
mint az E9 esetében!KIT-XE9-MKE-3 268

      MODELL                                           ÉVES FOGYASZTÁS (KW) MEGTAKARÍTÁS E18 HELYETT E15-ÖS MODELLT HASZNÁLVA EGY 33 M²-ES NAPPALIBAN

KIT-E15-MKE-3 630
14,3%

Ha az E15-öt választja, nemcsak pénzt takarít meg, hanem kisebb,  diszkrétebb és 
hihetetlenül halk (csupán 25 dB-es!) beltéri egységhez is jut.

KIT-E18-MKE 735

AKÁR 

15%-OS 
MEGTAKARÍTÁS

AKÁR 

14%-OS 
MEGTAKARÍTÁS

16


