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Nowość w jedNostkach etherea 
– żaluzje aerowiNgs 2.0

Firma starannie zaprojektowała nową obudo-
wę jednostki wewnętrznej Etherea, aby uzyskać 
stylowy kształt, który pasuje do każdego wnę-
trza. Elegancka, monolityczna, a zarazem solid-
na konstrukcja mieści w sobie wydajny klimaty-
zator o dużej powierzchni nawiewu powietrza, 
co pozwala na uzyskanie optymalnych parame-
trów użytkowych. Dostępne w 3 kolorach: grafi-
towym, srebrnym i białym matowym.
Żaluzje Aerowings składają się z dwóch nieza-
leżnych elastycznych łopatek, które koncentru-
ją strumień powietrza tak, by ogrzać lub schło-
dzić pomieszczenie w najkrótszym możliwym  

czasie oraz pomagają w równomiernym rozpro-
wadzeniu powietrza w całym pomieszczeniu.  
Ponad dwukrotne zwiększenie łopatki dolnej  
(72 mm) w stosunku do konstrukcji konwencjo-
nalnej pozwoliło na dalsza poprawę jej zdolno-
ści do unoszenia strumienia powietrza.

Nowe jedNostki etherea z techNologią NaNoe™ X
Klimatyzatory z czynnikiem R32

Firma Panasonic opracowała nową 
generację produktów zaprojektowanych 
z myślą o indywidualnych potrzebach 
użytkowników. Szeroka oferta 
systemów klimatyzacyjnych  
Panasonic do pracy w pomieszczeniach  
o dowolnych rozmiarach  
zapewni zawsze  
optymalną wydajność  
i nieporównywalną prostotę 
instalacji. Jednostki Etherea 
wyposażone w technologię 
nanoe™ X zapewniają 
zwiększoną ochronę jakości 
powietrza 24/7. Nowe, 
eleganckie wzornictwo, 
wyjątkowo wysoka klasa 
energetyczna A+++, 
zaawansowane inteligentne 
sterowanie, które umożliwia 
połączenie z asystentem 
głosowym, żaluzje Aerowings 
2.0 dla najwyższego 
komfortu oraz prosty 
montaż i bezproblemowa 
konserwacja.

Biały matowy

Grafitowy

Srebrny

nanoe™ X dociera do szkodliwego organizmu/
cząsteczki niepożądanej substancji.

Rodniki hydroksylowe denaturują białka 

Aktywność organizmu/substancji 
zostaje zahamowana.

Generator nanoe™ X Mark 2

http://www.instalreporter.pl
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techNologia NaNoe™ X 
– czystsze powietrze w domu

w nowych jednostkach Etherea zintegrowana zo-
stała technologia nanoe™ X, wykorzystująca zale-
ty rodników hydroksylowych. Obficie występujące  
w naturze rodniki hydroksylowe (znane również 
jako rodniki OH) neutralizują niektóre szkodliwe 
substancje, wirusy i bakterie, oczyszczając po-
wietrze i usuwając nieprzyjemne zapachy. Teraz 
właśnie dzięki technologii nanoe™ X można ko-
rzystać z tych właściwości w pomieszczeniach. 
Rodniki hydroksylowe skutecznie oddziałują na-
wet na gęsto tkane tkaniny, co oznacza, że bez-
pieczniejsze stają się nie tylko twarde i gładkie 
powierzchnie oraz powietrze w pomieszcze-
niach, ale również zasłony, rolety, dywany  
i meble tapicerowane. Przy wielkości rzędu jed-
nej miliardowej części metra, rodniki nanoe™ X 
są znacznie mniejsze niż cząsteczki pary wodnej  
i mogą wnikać głęboko w tkaniny. Zawieszenie rod-
ników nanoe™ X w maleńkich cząsteczkach wody  

wydłuża ich żywotność i sprzyja rozprzestrzenia-
niu się po całym pomieszczeniu. Generator nanoe 
X Mark 2 wytwarza 9,6 biliona rodników hydroksy-
lowych na sekundę. Dzięki większej liczbie rodni-
ków hydroksylowych urządzenie jeszcze skutecz-
niej zwalcza niepożądane organizmy i substancje. 
urządzenie nie wymaga konserwacji ani wy-
miany elementów. Generator nanoe™ X wypo-
sażony jest w elektrodę pokrytą tytanem celem 
wydłużenia jej żywotności i nie są w nim wbudo-
wane żadne filtry, a więc nie wymaga konserwacji.
Technologia nanoe™ X zapobiega namnażaniu 
wielu patogenów, takich jak określone rodzaje 
bakterii i wirusów, pleśnie, alergeny, pyłki i nie-
które substancje niebezpieczne. wydajność na-
noe™ X zależy od wielkości pomieszczenia, śro-
dowiska i sposobu użytkowania, a osiagnięcie 
pełnego efektu może zająć kilka godzin.

jeszcze lepsza ochroNa 24/7

nanoe™ X współpracuje z funkcją ogrzewania 
lub chłodzenia, gdy użytkownik jest w domu i 
może działać niezależnie od tych funkcji pod jego 
nieobecność. Klimatyzator może jeszcze lepiej  
regulować komfort, dzięki wygodnemu sterowa-
niu za pomocą aplikacji Panasonic Comfort Clo-
ud, wystarczy zostawić włączony tryb nanoe™X.

zaawaNsowaNe iNteligeNtNe 
sterowaNie i asysteNt głosowy

Seria Etherea jest kompatybilna z aplikacją Pa-
nasonic Comfort Cloud, która służy do łatwego 
zarządzania wszystkimi funkcjami urządzeń za 
pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja sta-
nowi intuicyjny interfejs służący do sterowania, 
monitoringu i programowania harmonogramów.  
Za pośrednictwem aplikacji Comfort Cloud urzą-
dzenia można również połączyć z asystentami  

głosowymi Google As-
sistant i Amazon Ale-
xa, aby jeszcze bardziej 
podnieść wygodę ste-
rowania klimatyzacją 
bez użycia rąk.

szeroka oferta 
paNasoNic

w razie konieczności 
zastosowania rozwią-
zań klimatyzacyjnych 
obsługujących więcej 
niż jedno pomieszcze-
nie, firma Panasonic 
oferuje bardzo rozbu-
dowany wachlarz roz-
wiązań typu multisplit 
(Free multi i ekonomiczne Multi TZ). w układzie 
Free multi do jednej jednostki zewnętrznej moż-
na podłączyć od 2 do 5 jednostek wewnętrznych. 
Szeroka gama kompatybilnych jednostek we-
wnętrznych obejmuje jednostki ścienne Etherea 
i TZ, konsolę podłogową oraz jednostkę kanało-
wą oraz nową kasetę 60x60 z niezależnie stero-
wanymi żaluzjami. w układach Multi TZ do jednej 
jednostki zewnętrznej możliwe jest podłączenie 
od 2 do 3 jednostek wewnętrznych z serii TZ. 
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w trybie ogrzewania żaluzje Aerowings 
2.0 kierują strumień powietrza w dół, aby 
osiągnąć efekt podobny do ogrzewania 
podłogowego

Aerowings 2.0 ma nową funkcje chłodzenia 
z efektem deszczownicy, co pozwala na 
równomierne skoncentrowanie przepływu 
powietrza w kierunku sufitu w celu osiągnięcia 
komfortowego chłodzenia w całym 
pomieszczeniu – strumień schłodzonego 
powietrza łagodnie spływa na całe pomieszczenie

Intuicyjna konstrukcja nowego 
sterownika z pięcioma 
przyciskami szybkiego dostępu 
zapewnia łatwa i wygodna 
obsługę. Rzadziej używane 
przyciski zostały ukryte pod 
przesuwną klapką

EthErEa w skróciE to: 

•	Technologia	nanoe™	X	zapewniająca	czystsze	
powietrze i ochronę 24/7.
•	Przyjazny	dla	środowiska	czynnik	chłodniczy	R32.
•	Nowe,	eleganckie	i	stylowe	wzornictwo	w	ko-
lorze białym matowym, srebrnym i grafitowym.
•	Jedne	z	najwyższych	współczynników	SEER/
SCOP oraz najwyższa klasa efektywności ener-
getycznej A+++.
•	Łopatki	żaluzji	Aerowings	2.0	umieszczone	na	
całej szerokości maskownicy optymalizują prze-
pływ powietrza
•	Nowy,	łatwy	w	obsłudze	sterownik	zdalny	z	pod-
świetleniem,
•	Wbudowany	moduł	Wi-Fi	umożliwiający	na-
tychmiastową łączność z aplikacją Panasonic 
Comfort Cloud.
•	Urządzenie	kompatybilne	z	Google	Assistant	 
i Amazon Alexa.
•	Stylowa	obudowa,	monolityczna	konstrukcja	 
i części zaprojektowane pod kątem łatwiejsze-
go montażu.
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