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Panasonic rozszerzył swoją gamę produktów 
VRF o nową serię R32 Mini VRF ECOi LZ w mar-
cu tego roku. Seria obejmuje pięć kompakto-
wych jednostek zewnętrznych (4, 5, 6, 8 i 10 KM),  
a także szereg jednostek do montażu sufitowe-
go lub ściennego oraz adaptacyjne jednostki ka-
nałowe do instalacji pionowych lub poziomych, 
których wydajność wynosi od 1,5 kw do 16 kw. 
R32 Mini VRF ECOi LZ oferuje pięć zewnętrz-
nych agregatów skraplających wraz z najszer-
szą gamą możliwych do podłączenia jednostek 
wewnętrznych R32 VRF wykorzystujących tech-
nologię nanoe™ X.

NaturalNe korzyści wewNątrz 
pomieszczeń

Technologia nanoe™ X przynosi występujące  
w naturze korzyści płynące z działania rodni-
ków hydroksylowych do wnętrza pomieszczeń, 
dzięki czemu twarde powierzchnie, miękkie me-
ble i środowisko wewnętrzne mogą być czystsze  
i przyjemniejsze. nanoe™ X może działać w try-
bie ogrzewania, chłodzenia oraz wentylatora, 
poprawiając stan powietrza 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu.

wyjątkowa wydajNość 
i rozwiązaNie r32

Seria oferuje wyjątkową wydajność dla maksy-
malnych oszczędności i komfortu. wykorzystu-
je czynnik chłodniczy nowej generacji R32, któ-
ry efektywnie transportuje energię, jednocześnie 
zmniejszając wpływ na środowisko dzięki lepsze-
mu wskaźnikowi SEER/SCOP. Rozszerzony za-
kres pracy pozwala na ogrzewanie przy tempe-
raturze zewnętrznej do -20°C i chłodzenie przy 
temperaturze zewnętrznej do 52°C. Całkowicie 
nowe jednostki 8 KM (22,4 kw) i 10 KM (28 kw) 

są imponująco ciche, a cała gama ma zwiększo-
ny współczynnik wydajności o 150%. 
Aby umożliwić instalację jednostek R32 w ma-
łych pomieszczeniach, Panasonic zastosował 
detektor wycieków R32 oraz wbudowany obieg 
powietrza. Nowe adaptacyjne jednostki są wy-
posażone we wbudowane czujniki przecieków. 
Pozostałe jednostki mogą być w razie potrzeby 
wyposażone w opcjonalny zewnętrzny czujnik 
nieszczelności.

elastyczNe rozwiązaNia

Jednostki zewnętrzne R32 Mini VRF zajmują nie-
wiele miejsca i idealnie nadają się do instalacji 
w projektach wymagających minimalnej inge-
rencji, a jednocześnie charakteryzują się wyso-
ką wydajnością. 
Panasonic zadbał o to, aby najnowsza seria ofe-
rowała przyjazne dla użytkownika sterowanie. 
Nowe jednostki R32 Mini VRF Indoor mogą ko-
rzystać zarówno ze standardowego sterowania 
przewodowego, jak i z połączenia z CONEX firmy 
Panasonic poprzez Bluetooth®, wykorzystując 
aplikację H&C Control App. CONEX jest zaawan-
sowanym systemem firmy Panasonic, który za-
pewnia sterowanie jednostek poprzez smartfon 
lub tablet. 
Nowa seria mini VRF od Panasonic (zarówno urzą-
dzenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne) jest w peł-
ni kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi urzą-
dzeniami sterującymi PACi i ECOi.

Nowa seria systemów mini VRF od Panasonic, przeznaczona dla 
obiektów handlowo-usługowych, budynków mieszkalnych oraz 
hoteli, odpowiednia do potrzeb niewielkich obiektów komercyjnych, 
uzyskała certyfikację Eurovent, która weryfikuje właściwości systemów 
grzewczych i chłodniczych w nawiązaniu do standardów legislacyjnych 
Unii Europejskiej. Certyfikowane urządzenia gwarantują klientom 
Panasonic założony standard i poziom kosztów eksploatacji, a dla 
projektanta są potwierdzeniem rzetelności parametrów technicznych.

Nowa seria PaNasoNic VrF: 
r32 MiNi VrF ecoi LZ  
Z certyFikateM euroVeNt
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