MTM Dariusz Seferyński
ul. Młodnicka 52 C
04-239 Warszawa
+48 22 353-11-11, 353-22-22, fax. 879-83-83

Klimatyzator Panasonic KIT BE 25 TKE 2,5 kW - 8%
Producent: Panasonic
Zastosowanie: Biuro,Dom,Firma,Hala produkcyjna,Lokale
usługowe,Mieszkanie,Pomieszczenia inne,Pomieszczenia
socjalne,Pracownia,Warsztat
Wysyłka / termin 24h
realizacji:
Rodzaj urządzenia: Klimatyzator ścienny
Dostępność:: Towar na zamówienie
Cena brutto: 2 052,00 PLN

Klimatyzator ścienny Panasonic KIT BE 25 TKE 2,5 kW. W zestawie pilot.

Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-BE25-TKE jednostka z serii BE.
Charakteryzuje się dużą mocą i wydajnością.
Technologia inwerterowa zapewnia wyższą sprawność, obniżony poziom hałasu (w porównaniu do jednostek ON/OFF) oraz bardziej precyzyjną regulację
temperatury. Te rozwiązania dają nie tylko komfort użytkowania, ale również realne oszczędności wynikające z niższego zużycia energii elektrycznej.
Jednostki tej serii mogą być podłączone do Systemu Zarządzania Budynkami BMS (Building Managment Systems).

Panasonic produkowany jest przez Panasonic w Malezji, w tej samej fabryce, co reszta RAC, w tym także najwyższej serii Etherea.
Charakterystyka modelu Panasonic BE Standard Inverter KIT-BE25-TKE:

nowa obudowa, zachowana estetyka wyższych serii Etherea – wysoka jakość plastików jednostki wewnętrznej,
super cichy! Tylko 20dB(A),
wysoka oszczędność energii,
możliwość instalacji w układach, które dotychczas pracowały na czynniku R22,
długie orurowanie,
sterowanie przewodowe (opcjonalne),
sterowanie za pośrednictwem smartfona (opcjonalne).
autodiagnostyka
sterowanie przez internet i BMS
Sprężarka obrotowa R2, to sprężarka nowej generacji o prostej, ale
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1) Klasyfikacja EER oraz COP przy 230V zgodnie z Dyrektywą UE 2002/31/WE.
2) Roczne zużycie energii obliczane jest zgodnie z Dyrektywą ErP.
3) Poziom ciśnienia akustycznego jednostek pokazuje wartość zmierzoną w odległości 1 m przed czołem głównego korpusu i 0,8m poniżej jednostki.
Ciśnienie akustyczne mierzone jest wg specyfikacji Eurovent 6/C/006-97 Q-Lo.
Akcesoria dodatkowe (dostępne osobno):

PA-AC-WiFi-1 dwukierunkowy interfejs wifi do sterowania przez internet
PAW-IR-WIFI-1 interfejs WiFi na podczerwień do sterowania przez internet
CZ-RD514C - sterownik przewodowy dla jednostki naściennej
CZ-CAPRA1 - interfejs generacji H do integracji sterowania z układami ECOi
Dane techniczne
Wydajność chłodzenie (min.-max.)
Wydajność grzanie (min. - max.)
Wydajność grzewcza przy - 7°C
SEER
Napięcie
Pobór mocy chłodzenie (nominalny)
Pobór mocy grzanie (nominalny)
EER
COP
SCOP
Poziom ciśnienia akust. jedn. wewnętrzna/ zewnętrzna
(chłodzenie/ogrzewanie)
Zakres temperatur pracy
Przepływ powietrza jedn. wew. chłodzenie/ogrzewanie m³/min
Orurowanie chłodnicze
Długość rurociągu
Różnica wysokości
Wymiary jedn. wew. (wys. x szer. x gł.)
Wymiary jedn. zew. (wys. x szer. x gł.)
Waga jedn. wewnętrznej
Waga jedn. zewnętrznej
Roczne zużycie energii elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie kWh/rok
Polecany bezpiecznik A
Przyłącze wewnętrzna/zewnętrzna mm²
Przepływ powietrza jedn. zew. chłodzenie/ogrzewanie m³/min
Długość przewodu dodatkowego gazu / dodatk. ilość gazu
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2,5 (0,85-3) kW
2,14 (0,80-3,60) kW
2,14 kW
5,80 A+
230 V
0,71 (0,25-0,93) kW
0,80 (0,20-1,04) kW
3,52 (3,4-3,22)
4,04 (4,1-3,46)
4,00 A+
20-37/24-37 dB(A) / 48/49 dB(A)
chłodzenie 5/+43°C, grzanie -15/+24°C
10,3/11
ciecz 1/4 (6,35) / gaz 3/8 (9,52) mm
max. 15 m
max. 15 m
290x850x199 mm
542x780x289 mm
8,0 kg
26,0 kg
355/665
10
4 x 1,5
30,5/30,5
m g/m 7,7/15
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