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Panasonic szellőztetési 
megoldások
Panasonic szellőztetési megoldások. Maximális 
megtakarítás, egyszerű beépíthetőség.

Légkezelő készlet > 348

3,6 és 25,0 kW közötti légkezelő egység csatlakoztató  

készlet a PACi NX és PACi modellekhez > 350

16,0 és 56,0 kW közötti légkezelő egység csatlakoztató  

készlet az ECOi és ECO G modellekhez > 352

Energia-visszanyerő szellőztető rendszer > 354

Hővisszanyerés DX tekerccsel > 358

Elektromos légfüggönyök > 360

PACi rendszerhez csatlakoztatott légfüggöny DX tekerccsel > 362

VRF-rendszerekhez csatlakoztatott légfüggöny DX tekerccsel > 363

Magas nyomású légcsatorna és 100%-os frisslevegő-csatorna  

minden ECOi és ECO G rendszerhez > 364
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Légkezelő készlet
A légkezelő egység csatlakoztató készlettel a kültéri egységek 

összekapcsolhatók a légkezelő rendszerekkel. Egyetlen megoldásban 

egyesíti a légkondicionálást és a friss levegővel való ellátást. 

Alkalmazási területek: Szállodákba, irodákba, szervertermekbe és minden 

olyan nagy épületbe, ahol szükség van a levegőminőség (pl. páratartalom) 

folyamatos ellenőrzésére és a friss levegő utánpótlására.
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3,6 és 25,0 kW közötti légkezelő 
egység csatlakoztató készlet a 
PACi modellekhez 1)

Új 3,6 és 14,0 kW közötti 
légkezelő egység csatlakoztató 
készlet a PACi NX modellekhez

3 6 és 25 0 kW közötti légkezelőÚj 3 6 és 14 0 kW közötti 16, 28 és 56 kW-os légkezelő 
egység csatlakoztató készlet az 
ECOi és ECO G modellekhez

·   A légkezelő egység csatlakoztató készlet tartalma: 

IP65-ös védettségű doboz belülre szerelt nyomtatott 

áramkörökkel és csatlakozókkal, expanziós szeleppel 

és érzékelőkkel.

·   A légkezelő egységbe szerelendő hőcserélőt, 

ventilátort és ventilátormotort a helyszínen kell 

biztosítani.

1 2 3
A Panasonic légkezelő egység csatlakoztató készletek számos csatlakoztatási 
lehetőséget kínálnak, ezért sok rendszerbe egyszerűen integrálhatók.
A jobb beltéri levegőminőségen kívül a légkondicionáló energia-megtakarítási 
lehetőséget is biztosít. Például fűtési vagy hűtési szezonban a kontrollálatlan 
(nyitott ablakok mellett történő) szellőztetés jelentős hőveszteséget, illetve 
hőmérséklet-emelkedést okoz. Ezzel szemben a légkondicionáló rendszerek 
lehetővé teszik a hővisszanyerő modulokban lévő plusz „szabad” energia 
hasznosítását, ezáltal az üzemeltetési összköltség csökkentését.
Minél nagyobb a komforttartomány, annál nagyobb lehetőség nyílik az energia-
megtakarításra.
1) Kompatibilis az R32-es modellekkel. Speciális beállítás szükséges.

A légkezelő egység csatlakoztató 
készlet segítségével az ECOi 
rendszereket légkezelő egységekhez 
lehet csatlakoztatni a VRF-
rendszerével azonos hűtőközeg-kör 
használatával. A széles körű 
csatlakozási lehetőségeknek 
köszönhetően a Panasonic légkezelő 
egység csatlakoztató készlet 
könnyen integrálható.

Távozó levegő Külső levegő

Visszatérő levegő

Bemenő levegő

Panasonic légkezelő egység csatlakoztató készlet kültéri 
egységhez
PACi: 3,6 - 25,0 kW.
A légkezelő készlet még jobban kielégíti a vevők igényeit: IP 65-ös 
védettségű doboz a kültéri felszereléshez, 0-10 V igény szerinti 
vezérlés* és egyszerű vezérlés BMS rendszerrel.
* Csak a 3,6 – 25,0 kW-os PACi Elite típusokhoz.

ECOi és ECO G: 16, 28 és 56 kW.
NYÁK, transzformátor, mágneses vezérlőszelep, 4 db termisztor, 
terminál talp és elektromos készülékdoboz.

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

Külső BMS

0-10 V teljesítmény-

szabályozás

Légkezelő egység (AHU)

PACi vagy ECOi / 

ECO G kültéri 

egység

Kültéri egység igény szerinti vezérlése külső 0-10 V-os jellel.

Légkezelő egység 

csatlakoztató készlet

A gépi szellőztetőrendszerek fő elemei
A gépi szellőztetőrendszerek fő elemei a következők: 
Légkezelő egység (AHU), légcsatornák és levegőelosztó 
elemek.

Választható alkatrészek: A különböző vezérlő egységek 
az alábbi funkciók használatát teszik lehetővé:

Időzítő távvezérlő.
CZ-RTC5B.

DC 12 V kimenet. Választható 
terminál.
PAW-OCT.

Mini soros-párhuzamos 
adatátviteli egység.
CZ-CAPBC2
Csak 
továbbfejlesztett 
változat.

NYÁK a T10 csatlakozóhoz 
történő csatlakozáshoz.
CZ-T10 
terminál / 
PAW-T10 NYÁK

.

ó
li egység.

ett

satlakozáshoz.

ÁK
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2021

ter
PAW

zamos
g.

NYÁ
törtg.
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Háromféle légkezelő csatlakoztató készlet: Advanced, Medium és Light
Típuskód IP 65 Igény szerinti vezérlés (0-10 V)* Külső hőmérsékletváltozás kiegyenlítése. Hideghuzat-megelőzés
ÚJ PAW-280PAH3M Igen Igen Nem

PAW-280PAH2 Igen Igen Igen

PAW-280PAH2M Igen Igen Nem

PAW-280PAH2L Igen Nem Nem
* CZ-CAPBC2 interfésszel.

3,6 és 25,0 kW közötti légkezelő 
egység csatlakoztató készlet a 
PACi NX és PACi modellekhez
Kompatibilis az R32 vagy R410A kültéri egységekkel.

0-10 V vezérlés
A 0-10 V-os igény szerinti vezérléssel a kültéri egység teljesítménye 20 fokozatban szabályozható.

Bemeneti feszültség* (V) 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Igény (névleges áram %-a) Nincs 
korlátozás 1) 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Korlátlan /Maximális 

teljesítmény 2)

Beltéri egység start / stop Stop 1) Start

1) Nincs korlátozás/stop: A légkezelő rendszer / beltéri egység teljesen kikapcsol.

2)  Korlátlan teljesítmény: A BMS nem korlátozza a légkezelő rendszer / beltéri egység teljesítményét (megegyezik a légkezelő rendszer / beltéri egység „teljes terhelés melletti működésével”).

1. vezérlési lehetőség: Advanced, Medium és Light.
·  A rendszer vezérlése egyszerű: a tényleges beszívott hőmérséklet vezérlése 
az alapértékhez képest

·  A vezérlés bármely beltéri egység vezérlésével megegyezően működik.
·  A NYÁK kiadja a ventilátorjelet (pl. fagymentesítés közben kikapcsol)

2. vezérlési lehetőség: Advanced.
·  A rendszer vezérlése a levegő-bevezetésnél elhelyezett szondával történik. 
Az érzékelő egy 0-10 V-os vezérlő termosztátként működik, amely 
szabályozza a hőmérséklet-alapértéket. A levegőkivezetésnél elhelyezett 
plusz szonda segít a hideghuzat megakadályozásában.

·  Minden jel a szabványnak megfelelő

3. vezérlési lehetőség: Advanced.
·  A rendszer vezérlése a külső környezetben elhelyezett szondával történik. Az 
érzékelő egy 0-10 V-os vezérlő termosztátként működik, amely szabályozza a 
hőmérséklet-alapértéket. A teljesítmény a környezeti hőmérséklethez 
igazodik; ez nagyobb hatásfokot biztosít, és a komfortot is növeli.

·  Minden jel a szabványnak megfelelő

4. vezérlési lehetőség: Advanced és Medium.
·  A rendszer vezérlése egy külső BMS-en lévő 0-10 V-os vezérléssel történik, 
amely a hőmérséklet-alapértéket vagy a teljesítményt szabályozza. A 
teljesítmény beállításával nagyobb hatásfokot biztosít, és a komfortot is 
növeli.

·  Minden jel a szabványnak megfelelő

Vezérlési lehetőségek
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2

1

4
5

6

7

8

Rendszer és szabályozás. 
Rendszeráttekintés
1 |  Légkezelő egység csatlakoztató készlet 

berendezése (a helyszínen biztosítandó)
2 |  Légkezelő egység csatlakoztató készlet 

rendszervezérlője (a helyszínen 
biztosítandó)

3 |  Légkezelő egység csatlakoztató készlet 
vezérlődoboza (vezérlő NYÁK-kal)

4 |  Gázcső termisztora (E2)
5 |  Folyadékcső termisztora (E1)
6 |  Beszívott levegő termisztora
7 |  Egységek közötti vezeték csatlakozó
8 |  Kültéri egység

NYÁK, 
táptranszformátor, 
sorkapocs

Légkezelő egység csatlakoztató készlet.

Vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC5B

2 db termisztor
(hűtőközeg: E1, E2)

Termisztor 
(Levegő: TA;  
1 érzékelő)

1 |  CZ-RTC5B távvezérlő (CZ-RTC6 a 
PAW-280PAH3M modell esetén)

2 |  Intelligens termosztát, a következő funkciókkal:
 ·  Hideghuzat-megelőzés
 ·  Külső hőmérsékletváltozás kiegyenlítése
3 |  Műanyag IP 65-ös ház
4 |  Terminál talp az érzékelők és a tápegység számára
5 |  PAW-T10 nyomtatott áramkör potenciálmentes 

érintkezőkkel
6 |  0-10 V igény szerinti vezérlés NYÁK

Légkezelő egység csatlakoztató készlete / rendszer-
kombináció

Levegőáram Méretek Csőátmérő
Min. / Max. Ma x Szé x Mé Folyadékcső Gázcső

A kültéri egység teljesítménye Légkezelő egység m³/perc mm col (mm) col (mm)
3,6 kW PAW-280PAH3M 6,0 / 14,5 500 x 400 x 150 1/4 (6,35) 1/2 (12,70)
5,0 kW PAW-280PAH3M 8,5 / 16,5 500 x 400 x 150 1/4 (6,35) 1/2 (12,70)
6,0 kW PAW-280PAH3M 13,0 / 22,0 500 x 400 x 150 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
7,5 kW PAW-280PAH3M 13,0 / 22,0 500 x 400 x 150 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
10,0 kW PAW-280PAH3M 15,0 / 36,0 500 x 400 x 150 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
12,5 kW PAW-280PAH3M 19,0 / 38,0 500 x 400 x 150 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
14,0 kW PAW-280PAH3M 20,0 / 40,0 500 x 400 x 150 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
20,0 kW PAW-280PAH2 36,0 / 72,0 278 x 278 x 180 3/8 (9,62) 1 (25,40)
25,0 kW PAW-280PAH2 38,0 / 84,0 278 x 278 x 180 1/2 (12,70) 1 (25,40)

PACi Elite légkezelő egység
Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Méretek Csővezetékhossz Szintkülönbség (beltéri/kültéri)

Névleges Névleges Ma x Szé x Mé Min. / Max. Max.
kW kW mm m m

ÚJ PAW-280PAH3M 3,6 / 28,0 3,6 / 28,0 500 x 400 x 150 5 ~ 90 (U-200) / 5 ~ 60 (U-250)* 30
PAW-280PAH2 6,0 / 25,0 7,0 / 28,0 278 x 278 x 180 5 ~ 90 (U-200) / 5 ~ 60 (U-250)* 30
PAW-280PAH2+PAW-280PAH2 50,0 56,0 278 x 278 x 180 5 ~ 90 (U-200) / 5 ~ 60 (U-250)* 30

* Az U-200PZH2E8 és U-250PZH2E8 esetén.

Légáramlás (m³/perc)

Kültéri egység 6,0 8,5 11,7 13,0 14,5 15,0 16,5 18,0 19,0 20,0 22,0 24,2 25,0 26,7 28,3 30,0 31,7 33,3 36,0 38,0 38,3 40,0 41,7 43,3 45,0 48,3 50,0 58,3 66,7 72,0 74,0 76,7 84,0 90,0
3,6 kW
5,0 kW
6,0 kW
7,5 kW
10,0 kW
12,5 kW
14,0 kW
20,0 kW
25,0 kW

Normál légáramlás-tartomány normál feltételek mellett (beszívott 

levegő hőmérséklete hűtés üzemmódban 18 és 32 °C (száraz 

hőmérséklet) között).

Kibővített légáramlás-tartomány különleges feltételek mellett 

(beszívott levegő hőmérséklete hűtés üzemmódban 18 és 30 °C 

(száraz hőmérséklet) között).
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Vezetékes 
távvezérlő 
(a PACi NX 
modellhez).
CZ-RTC6
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ECOi kültéri egységekkel
A légkezelő egység csatlakoztató készletéhez ECOi kültéri 
egységeket kell használni. 3 modell a VRF-rendszerhez: 
5 HP (PAW-160MAH2/M/L), 10 HP (PAW-280MAH2/M/L) és 
20 HP (PAW-560MAH2/M/L).

ECO G kültéri egységekkel
·  Egy ECO G egységhez csak egy légkezelő egység 

csatlakoztató készlet használható. Több légkezelő egység 
csatlakoztató készlet nem alkalmazható.

·  A szabványos beltéri egységekhez történő vegyes 
csatlakoztatás tilos.

·  Áramellátás specifikációja: egyfázisú, 220 V - 240 V.

16 HP 16 HP 18 HP

28 kW
H/E

56 kW
H/E

56 kW
H/E

Folyadékcső

PAW-280MAH2

PAW-560MAH2

PAW-560MAH2

Gáz hőmérséklete

Ventilátor 

működési 

jel

Ventilátormotor- 

vezérlő NYÁK

Belépő hőmérséklet
Kilépő hőmérséklet

Gázcső

Folyadék hőmérséklete

Kültéri egység / beltéri egység kommunikációja

Példa egy nagy teljesítményű (56,0 kW feletti) 
rendszerre.
3 x [NYÁK, transzformátor, mágneses vezérlőszelep, 4 db 

termisztor, terminál talp és elektromos készülékdoboz].

Példa egy 140 kW-os rendszerre.

16,0 és 56,0 kW közötti légkezelő 
egység csatlakoztató készlet az ECOi 
és ECO G modellekhez

Háromféle légkezelő csatlakoztató készlet: Advanced, Medium és Light
Típuskód IP 65 Igény szerinti vezérlés 

(0-10 V)*
Külső hőmérsékletváltozás kiegyenlítése. 
Hideghuzat-megelőzés

PAW-160MAH2 / PAW-280MAH2 / PAW-560MAH2 Igen Igen Igen

PAW-160MAH2M / PAW-280MAH2M / PAW-560MAH2M Igen Igen Nem

PAW-160MAH2L / PAW-280MAH2L / PAW-560MAH2L Igen Nem Nem
* CZ-CAPBC2 interfésszel.
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5 HP 10 HP 20 HP 30 HP 40 HP 50 HP 60 HP

Modellek PAW-
160MAH2/M/L 280MAH2/M/L 560MAH2/M/L 280MAH2/M/L 560MAH2/M/L 560MAH2/M/L 560MAH2/M/L

560MAH2/M/L 560MAH2/M/L 560MAH2/M/L 560MAH2/M/L
280MAH2/M/L 560MAH2/M/L

Hűtőteljesítmény 50 Hz-en kW 14,00 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 
Fűtőteljesítmény 50 Hz-en kW 16,00 31,5 63,0 95,0 127,0 155,0 189,0 
Levegőáram Hűtés (magas / alacsony) m³/h 2 600 / 1 140 5 000 / 3 500 10 000 / 7 000 15 000 / 10 500 20 000 / 14 000 25 000 / 17 500 30 000 / 21 000
Ajánlott megkerülési tényező 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Méretek Ma x Szé x Mé mm 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180 278 x 278 x 180
Tömeg kg 3,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Csővezetékhossz Min. / Max. m 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) Max. m 10 10 10 10 10 10 10

Csőátmérő
Folyadékcső col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Gázcső col (mm) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15)

Légkezelő egység csatlakoztató 
készlet bemenő hőmérséklete

Hűtés (min. – max.) °C DB +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32
Hűtés (min. – max.) °C WB +13 ~ +23 +13 ~ +23 +13 ~ +23 +13 ~ +23 +13 ~ +23 +13 ~ +23 +13 ~ +23
Fűtés (min.–max.) °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

Kültéri egység környezeti 
hőmérséklete

Hűtés (min. – max.) °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés (min.–max.) °C -20 ~ +15 -20 ~ +15 -20 ~ +15 -20 ~ +15 -20 ~ +15 -20 ~ +15 -20 ~ +15

Légkezelő egység csatlakoztató készlete / rendszer-kombináció
Teljesítmény Kültéri egység kombináció Légkezelő egység csatlakoztató készlet kombináció
5 HP 16 kW Az összes ECOi kültéri egység PAW-160MAH2(M/L) — —
10 HP 28 kW U-10ME2E8 — — PAW-280MAH2(M/L) — —
20 HP 56 kW U-20ME2E8 — — PAW-560MAH2(M/L) — —
30 HP 84 kW U-16ME2E8 U-14ME2E8 — PAW-560MAH2(M/L) PAW-280MAH2(M/L) —
40 HP 112 kW U-20ME2E8 U-20ME2E8 — PAW-560MAH2(M/L) PAW-560MAH2(M/L) —
50 HP 140 kW U-18ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 PAW-560MAH2(M/L) PAW-560MAH2(M/L) PAW-280MAH2(M/L)
60 HP 168 kW U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 PAW-560MAH2(M/L) PAW-560MAH2(M/L) PAW-560MAH2(M/L)

5 HP 16 kW Az összes ECO G kültéri egység PAW-160MAH2(M/L)
10 HP 28 kW Az összes ECO G kültéri egység PAW-280MAH2(M/L)
20 HP 56 kW U-20GE3E5 PAW-560MAH2(M/L)

Rendszer és szabályozás. Rendszeráttekintés.
1 |  Légkezelő egység (a helyszínen biztosítandó)
2 |  Légkezelő egység rendszervezérlője (a helyszínen biztosítandó)
3 |  Légkezelő egység csatlakoztató készlet vezérlődoboza (vezérlő NYÁK-kal)
4 |  Kivezetett levegő termisztora
5 |  Elektronikus expanziós szelep
6 |  Gázcső termisztora (E3)
7 |  Folyadékcső termisztora (E1)
8 |  Beszívott levegő termisztora
9 |  Egységek közötti vezeték csatlakozó
10 |  Kültéri egység

3

2

1

4

56
7

8

9

10

3

2

1

4

56
7

8

9

10

·  Maximális teljesítmény/rendszer: 60 HP (168 kW)
·  Maximális csővezetékhossz: 100 m (egyenértékű csővezetékhossz: 
120 m)

·  Magasságkülönbség (beltéri egység / kültéri egység): 4 m
·  Beltéri/kültéri egység teljesítményaránya: 50–100%
·  Beltéri egységek maximális száma:  3 egység*
·  Külső hőmérsékleti tartomány fűtési üzemmódban: -20 °C és 
+15 °C között

·  Beszívott levegő lehetséges hőmérsékleti tartománya a 
légkezelő egység csatlakozó készletnél: hűtés: +18 ~ +32 °C / 
fűtés: +16 ~ +30 °C

·  A rendszer a beszívott levegő (vagy a helyiség visszatérő levegő) 
hőmérséklete alapján szabályozható (ugyanúgy, mint a 
hagyományos beltéri egységek).

·  A rendszer a kivezetett levegő hőmérsékletét is szabályozza, hogy 
hűtés üzemmódban ne legyen túl alacsony, fűtés üzemmódban 
pedig ne legyen túl magas a kivezetett levegő mennyisége (VRF-
rendszer esetén)

·  Igény szerinti vezérlés (termosztát kényszerített kikapcsolása üzemi 
áramon)

·  Fagymentesítés működési jel, termo. BE/KI állapot megjelenítése
·  Ürítő szivattyú vezérlése (az ürítő szivattyút és az úszókapcsolót a 
helyszínen kell biztosítani)

·  Külső célhőmérséklet beállítása a beltéri/kültéri jelinterfészen 
keresztül a CZ-CAPBC2 esetében (pl. 0-10 V).

·  Igény szerinti vezérlés 40-től 120%-ig (5%-os lépésenként) 0–10 V-os 
bemeneti jellel

·  P-Link rendszerhez csatlakoztatható. A helyszíni rendszertől 
függően előfordulhat, hogy az elektromos zajt külön kezelni kell.

·  A NYÁK által küldött ventilátorvezérlő jel alapján szabályozható a 
levegőáram (Magas/Közepes/Alacsony és LL Term. KI). A 
ventilátorvezérlő-áramkört a helyszínen módosítani kell.

* Az egyetlen távvezérlő-érzékelővel vezérelt egyidejű működéshez.

Műszaki szempontok
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Energia-visszanyerő szellőztető rendszer
A Panasonic energia-visszanyerő ventilátorok nagyobb komfortot nyújtanak, és elősegítik az 

energiatakarékossági terv megvalósítását.
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Ez energiatakarékos szellőzést biztosít, és csökkenti a 
légkondicionáló és a fűtőberendezések üzemeltetési költségeit. 
Jelenlegi modelljeinket ellenáramlású hőcserélő elemmel 
szereljük fel, ami keskeny kialakítást és csendes működést tesz 
lehetővé, ez pedig az energia-megtakarítás mellett hozzájárul a 
komfortos és kellemes légkondicionált környezet kialakításához.
·  Jelentős energia-megtakarítás kiemelkedő hatásfokú 

ellenáramlású hőcserélő elem alkalmazásával
·  Ellenáramlású hőcserélő elem került beépítésre az 

alacsonyabb zajszint és a karcsúbb, kompaktabb házméret 
érdekében.

·  Minden karbantartási művelet elvégezhető egyetlen ellenőrző 
nyíláson keresztül.

·  Egyenes levegő-bevezetési/-kivezetési rendszer az egyszerűbb 
telepítés érdekében.

Energiahatékonyság és környezetvédelem
Az energiafogyasztás az ellenáramlású hőcserélő elemnek 
köszönhetően rendkívüli mértékben lecsökken. A 
légkondicionáló terhelése mintegy 20%-kal csökken, ami 
jelentős energia-megtakarítást eredményez.

A hőcserélős szellőztetés és normál szellőztetés megfelelő 
használatával energiatakarékos szellőztetés érhető el.

Hőcserélős szellőztetés.
Amikor egy helyiséget hűtenek vagy fűtenek, a távozó hűtési/
fűtési energia hőcserélős szellőztetéssel visszanyerhető.

Normál szellőztetés.
Ez az üzemmód tavasszal és ősszel hasznos, amikor a 
helyiségekben nincs hűtés vagy fűtés, vagyis amikor nincs jelentős 
különbség a beltéri és a kültéri levegő hőmérséklete között. 

Ezenkívül a meleg évszakban éjszaka is alkalmazható, amikor a 
külső hőmérséklet lecsökken. Ilyenkor a rendszer hőcsere nélkül 
beáramoltatja a külső levegőt, és ezzel csökkenti a 
légkondicionáló berendezés terhelését.
A hőcserélő egy speciális anyagú membránból készült, amelyet az 
optimális hőátvitel érdekében gyantabevonat borít. A nejlon/
poliészter rostszűrőnek kiemelkedő pormegtartó képessége van. 
A légcsatornákat is újraterveztük, hogy olyan hosszú élettartamú 
hőcserélő rendszert kínálhassunk, amelyet nem szükséges 
rendszeresen tisztítani.

Korábbi (keresztáramlású elem) Új (ellenáramlású elem)

11 870 kJ/h

1) Két FY-27FPK7 egység. 2) Egy FY-500ZDY8R egység.

Közel

20 %-os 

csökkenés
59 470 kJ/h

Hagyományos 
szellőzőventilátor 

használatával 1)

47 600 kJ/h
Energia-visszanyerő 

ventilátor használatával 2)

Nagyobb kényelem
Csendes működés.
Az alacsony zajszintű működés érzékelhetően halkabbá teszi 
az egységeket. Minden 500 m³/h-nál kisebb teljesítményű 
modell 32 dB alatti zajszinten működik (Magas beállítás), és 
még a legnagyobb 1000 m³/h kapacitású modellünk is csupán 
37,5 dB zajt bocsát ki (Magas beállítás).

A korábbi és jelenlegi elemek összehasonlítása
A keresztáramlású elemen a levegő egyenes vonalban 
halad át. Az ellenáramlású elem esetében a levegő 
hosszabb időn keresztül halad végig az elemen (nagyobb 
távolság), így a hőcsere vékonyabb elem esetén is 
változatlan hatásfokú marad.

Hőcserélős szellőztetés és normál szellőztetés

Hőcserélő
A keresztáramlású elemen a levegő egyenes vonalban halad keresztül. Az ellenáramlású elem esetében a levegő hosszabb 
időn keresztül halad végig az elemen (nagyobb távolság), így a hőcsere vékonyabb elem esetén is változatlan hatásfokú 
marad.

A Panasonic energia-visszanyerő ventilátorok csökkentik a külső levegő okozta terhelést, mivel a hővisszanyerésnek köszönhetően 
eredményesen hasznosítják a szellőztetés során elveszett hőt.
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Intuitív és stílusos vezérlés
·  Az alapcsomag része
·  Kompakt és sík előlap
·  Szűrőtisztítás támogatása 

- Figyelmeztetés tisztításra 
- Szűrő állapotának kijelzése 1/2/3/4 havonta

·  Méretek (szélesség x magasság x mélység): 116 x 120 x 40 mm

Megakadályozza a beltéri hőmérséklet ingadozását, miközben friss 

levegőt biztosít. A környezetbarát és energiatakarékos működés 

érdekében a kilépő levegő hőjének akár 77%-át is visszanyeri.

Tél

Meleg
Meleg Hideg

Nyár

Hideg

Kint KintBent Bent
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A légáramlással szembeni ellenállás változása az üzemi évek alapján.

Az ellenáramlású 

elem nem szorul 

rendszeres 

tisztításra, mert 

gyakorlatilag nem 

nő az ellenállása.

A korábbi elemet 

rendszeresen 

tisztítani kellett.
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Tisztítás

Karbantartás

Üzemi évek száma

Korábbi elem tisztítás előtt Korábbi elem tisztítás után Új elem

Kiinduló 

érték

Hosszú élettartamú hőcserélő elem
Magas porgyűjtő hatásfokú, áttervezett légáramlási 
útvonalú, nem szőtt anyagú textilszűrőt alkalmazunk, 
melynek köszönhetően a hőcserélő elem tartós, és nem 
igényel rendszeres tisztítást.

Helyiség levegője

Normál 

szerelésű 

egység

Fordított szerelésű 

egység

Távozó levegő Külső levegő

Ellenőrző nyílás

Ellenőrző fedél

Külső levegő Távozó levegő

Bemenő levegő Bemenő levegő Helyiség levegője

Karcsú forma és egyszerűbb telepítés.
Az alacsonyabb zajszint és a karcsúbb, kisebb házméret érdekében 
ellenáramlású hőcserélő elemet építettünk be.
270 mm-es magasság: FY-250ZDY8R // FY-350ZDY8R // FY-500ZDY8R
388 mm-es magasság: FY-800ZDY8R // FY-01KZDY8R

Fordítva szerelhető közvetlen levegő bevezetésű/kivezetésű 
rendszer.
Egyenes levegő-bevezetési/kivezetési rendszer alkalmazása: A 
légcsatorna kialakítása egyszerűbb, mert a levegő-bevezető/
kivezető csatornák egyenesek.

Mivel mindegyik egység fordított helyzetben is felszerelhető, a két 
egységhez egyetlen ellenőrző nyílás is elegendő: A két egységhez 
ugyanaz az ellenőrző nyílás használható, így a csatornázás 
egyszerűbbé és rugalmasabbá válik.

Kiegyenlített szellőztetés

Egyszerű telepítés és karbantartás
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Műszaki szempontok
·  Jelentős, akár 20%-os energia-megtakarítás
·  Ellen-/keresztáramlású technológia a jobb hatékonyság 

érdekében
·  Hosszú élettartamú alapalkatrész
·  Egyszerű telepítés és 20%-kal vékonyabb kialakítás
·  Egyszerű csatlakoztatás a légkondicionáló egységekhez
·  Csendes egységek

Jellemzők
Energiahatékonyság és környezetvédelem.
·  Akár 20% energia-megtakarítás a rendszer egészében
·  A kilépő levegő hőjének mintegy 77%-át visszanyeri.

Kényelem.
·  Kisebb tisztítási igény a forradalmian új szerkezetnek 

köszönhetően (6 havonta ajánlott)
·  Ideális ablak nélküli beltéri helyiségekben

Egyszerű telepítés és karbantartás.
·  5 modell az egyszerűbb választás érdekében
·  Kisebb rendszermagasság (270 mm és 388 mm)
·  Oldalsó tisztítónyílás (szűrő, motor és más alkatrészek 

ellenőrzése)
·  Fordítva is szerelhető, hogy 2 gép ugyanazt az ellenőrző 

nyílást használhassa.
·  Egyszerű csatlakoztatás a légkondicionáló egységhez 

(további elemek nélkül)
·  Álmennyezeti telepítés
·  Az egységek 220–240 V feszültséggel működnek.
·  Magas statikus nyomás az egyszerűbb telepítés 

érdekében

Névleges áramlási sebesség 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 800 m³/h 1000 m³/h
Modellek FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R
Áramellátás 220 V / 240 V / 50 Hz 220 V / 240 V / 50 Hz 220 V / 240 V / 50 Hz 220 V / 240 V / 50 Hz 220 V / 240 V / 50 Hz

E-magas Magas Alacsony E-magas Magas Alacsony E-magas Magas Alacsony E-magas Magas Alacsony E-magas Magas Alacsony

Felvett teljesítmény W 112,0 / 
128,0

108,0 / 
123,0

87,0 / 
96,0

182,0 / 
190,0

178,0 / 
185,0

175,0 / 
168,0

263,0 / 
289,0

204,0 / 
225,0

165,0 / 
185,0

387,0 / 
418,0

360,0 / 
378,0

293,0 / 
295,0

437,0 / 
464,0

416,0 / 
432,0

301,0 / 
311,0

Levegőáram m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1 000 1 000 700

Külső statikus nyomás Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Hangerő

Hőcserélő dB(A) 30,0 / 
31,5

29,5 / 
30,5

23,5 / 
26,5

32,5 / 
33,0

30,5 / 
31,0

22,5 / 
25,5

36,5 / 
37,5

34,5 / 
35,5

31,0 / 
32,5

37,0 / 
37,5

36,5 / 
37,0

33,5 / 
34,5

37,5 / 
38,5

37,0 / 
37,5

33,5 / 
34,5

Normál dB(A) 30,0 / 
31,5

29,5 / 
30,5

23,5 / 
26,5

32,5 / 
33,0

30,5 / 
31,0

22,5 / 
25,5

37,5 / 
38,5

37,0 / 
38,0

31,0 / 
32,5

37,0 / 
37,5

36,5 / 
37,0

33,5 / 
34,5

39,5 / 
40,5

39,0 / 
39,5

35,5 / 
36,5

Hőcserélő hatékonyság
Hőcserélő % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79

Normál % — — — — — — — — — — — — — — —

Méretek Ma x Szé x Mé mm 270 x 882 x 599 317 x 1 050 x 804 317 x 1 090 x 904 388 x 1 322 x 884 388 x 1 322 x 1 134

Nettó tömeg kg 29 49 57 71 83

A termékek zajszintje az akusztikai vizsgálóhelyiségben mért érték. Valós körülmények között az értéket befolyásolja a helyiség visszhangossága is, így az magasabb lehet, mint a táblázatban szereplő érték. A 

teljesítményfelvétel, az áramerősség és a hőcserélési hatékonyság a megjelölt légáramlás esetén fennálló értékek. A zajszintet az egység közepe alatt 1,5 méterrel kell mérni. A hőcserélési hatékonyság a 

hűtés és a fűtés üzemmódok átlagában értendő.

FY-250ZDY8R FY-500ZDY8RFY-350ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R
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Kiegyenlített szellőztetés

Hővisszanyerés DX tekerccsel VRF-hez
A Panasonic bemutatja a nagyobb energiahatékonyságot eredményező 

hővisszanyerő megoldását. 

A Panasonic hővisszanyerő megoldása szélsőséges időjárási körülmények 

között is jól működik, és akár 77%-os hatásfok (63%-os termodinamikai 

hatásfok) elérését biztosítja.

Az ellenáramlású hőcserélő csökkenti a légkondicionáló terhelését, 
és lehetővé teszi a felhasználók (jellemzően szállodatulajdonosok, 
étteremtulajdonosok és más, nagyobb kereskedelmi épületek 
tulajdonosai) számára az energiafogyasztás csökkentését, valamint 
a kellemes szobahőmérséklet fenntartásához szükséges költségek 
csökkentését.

Energiahatékonyság
A Panasonic páratlanul energiatakarékos, kereskedelmi 
légkondicionáló technológiára való törekvésének legutóbbi példája 
a vállalat által bemutatott hővisszanyerő berendezés.
Az egység egy DX tekercset tartalmaz, amely képes a kimenő 
levegő hőtartalmának akár 77%-át visszanyerni, és egy légtisztító 
rendszerrel van felszerelve, amely segít a levegőminőség 
javításában.
Bármilyen nagy igénybevételnek kitett kereskedelmi létesítményről 
legyen is szó, vállalati ügyfeleink számára nagy előnyt jelent, hogy 
az egység képes a hőcserélő szakasz megkerülésére, ha a külső 
hőmérséklet kellően alacsony ahhoz, hogy a friss levegő 
közvetlenül beáramoljon a helyiségbe (szabad hűtés).
Ez csökkenti a légkondicionáló terhelését, ezáltal alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez.

Komplett bemenő csőszakasz
A bemenő csőszakasz DX tekerccsel (R410A hűtőközeggel), 
mágneses vezérlőszeleppel, freonszűrővel, hőmérséklet-érzékelővel 
a folyadék- és a gázvezetékhez, valamint NTC-érzékelőkkel van 
felszerelve a felfelé és a lefelé menő levegőáramhoz. A beépített 
elektromos dobozban található NYÁK a belső ventilátorsebesség 
vezérlésére és a kül- és beltéri egységek összekapcsolására szolgál, 
a légcsatornákat pedig műanyag csőbilincsek kapcsolják össze.

Jelleggörbék
Az alábbi görbék az egység külső statikus nyomását mutatják 
maximális ventilátor-fordulatszám mellett, az egyes modellekre 
vonatkozóan.

400
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0

1= PAW-500ZDX3N
2= PAW-800ZDX3N
3= PAW-01KZDX3N
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Összekapcsolás
A szellőztető egység egy (3,0 kW-os, 4,0 kW-os vagy 4,5 kW-os) 
ECOi beltéri egységhez kapcsolódik, és az egyszerűen 
használható CZ-RTC5B ECOi távvezérlővel vezérelhető.
Ennek köszönhetően a rendszer kitűnő választás lehet szállodák, 
kisebb és nagyobb irodák, oktatási létesítmények és a különböző 
helyiségekben eltérő hőmérsékletet igénylő egyéb épületek 
számára. A rendszer egyszerűen integrálható 
épületautomatizálási rendszerekbe is.

Műszaki szempontok
·  A gépesített hővisszanyerő áthidaló eszközt automatikusan 
vezérli az egység, hogy amikor csak szükséges, friss levegő 
szolgálja a hűtést

Általános jellemzők
·  Önhordó, kívül és belül szigetelt, galvanizált acélpanelek
·  Statikus keresztáramlásos típusú, nagy hatékonyságú entalpikus 
hővisszanyerő, nagy nedvességáteresztő, jó légtömörségű, 
kitűnő szakítószilárdságú és öregedésálló membránnal, lapos 
lemezekből és hullámlemezekből álló felépítéssel. Teljes 

hőátadás akár 76%-os termikus hatásfokkal és akár 67%-os 
entalpia hatásfokkal, a nyári időszakban is magas szinten.

·  ISO16890 ePm2,5 95% (F9 EN 779) hatékonysági osztályú szűrő 
szintetikus, tisztítható anyaggal és 50%-os DURVA (G3 EN 779) 
előszűrővel a friss levegőhöz, 50%-os DURVA szűrővel a 
visszatérő levegő bevezetéséhez.

·  Levehető oldalpanel, hogy tervezett karbantartás esetén a 
szűrők és a hővisszanyerő könnyen hozzáférhető legyen

·  Alacsony fogyasztású, nagy hatékonyságú és alacsony zajszintű, 
közvetlen meghajtású ventilátorok

·  Bemenő levegő DX tekerccsel (R410A) mágneses 
vezérlőszeleppel, freonszűrővel, hőmérséklet-érzékelővel a 
folyadék- és a gázvezetékhez, NTC-érzékelők a felfelé és a lefelé 
menő levegőáramhoz

·  Beépített elektromos doboz és NYÁK a belső ventilátorsebesség 
vezérléséhez és a beltéri/kültéri egységek összekapcsolásához

·  Légcsatorna csatlakoztatása kör alakú műanyag csőbilincsekkel
·  CZ-RTC5B időzítő távvezérlő (választható)

Kültéri/beltéri egységek közötti kommunikáció

ÖNDIAGNÓZIS
AUTOMATIKUS

VENTILÁTOR
PÁRASZABÁLYOZÁS 

SZÁRÍTÁS
AUTOMATIKUS
ÚJRAINDÍTÁS

BEÉPÍTETT BMS CSATLAKOZÁSIVÁLASZTHATÓ 
WLAN

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Választható 
vezérlő.
Vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC5B

Választható 
vezérlő.
Vezérlés szállodai 
alkalmazáshoz.
PAW-RE2C4

P-net kommunikációs vezeték

ERV + DX

CZ-RTC5B

Beltéri csatlakozók

Modell PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

Áramellátás
Feszültség V 230 230 230
Fázis Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú
Frekvencia Hz 50 50 50

Levegőáram m³/perc 8,33 13,33 16,67
Külső statikus nyomás 1) Pa 90 120 115
Maximális áramerősség Teljes terhelés összesen A 0,6 1,4 2,1
Felvett teljesítmény W 150 320 390
Hangnyomás 2) dB(A) 39 42 43

Csőátmérő
Folyadékcső col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Gázcső col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Hővisszanyerés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés
Termikus hatásfok % 76 76 76 76 76 76
Termodinamikai hatásfok % 63 67 63 65 60 62
Energia-megtakarítás nyári vagy téli üzemmódban* kW 1,70 4,30 (4,80) 2,50 6,50 (7,30) 3,20 8,20 (9,00)
DX tekercs
Teljes / érzékelhető hűtőteljesítmény kW 3,00 / 2,10 2,50 / 2,70 5,10 / 3,50 4,40 / 4,80 5,80 / 4,10 5,20 / 6,70
Kikapcsolási hőmérséklet °C 15,9 28,0 (27,3) 15,5 29,6 (29,0) 16,2 28,5 (27,8)
Kikapcsolást okozó relatív páratartalom % 90 16 (15) 90 14 (13) 89 15 (14)

Kiegészítők
CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal

Kiegészítők
CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval
PAW-RE2C4 Vezetékes távvezérlő szállodai alkalmazáshoz

Névleges nyári adatok: Külső levegő: 32 °C (száraz hőmérséklet), relatív páratartalom: 50%. Környezeti levegő: 26 °C (száraz hőmérséklet), relatív páratartalom: 50%. Névleges téli adatok: Külső levegő: -5 °C (száraz hőmérséklet), 

relatív páratartalom 80%. Környezeti levegő: 20 °C (száraz hőmérséklet), relatív páratartalom: 50%. Bemenő levegő hűtés üzemmódban: 28,5 °C (száraz hőmérséklet), relatív páratartalom: 50%; párolgási hőmérséklet: 7 °C. Bemenő 

levegő fűtés üzemmódban: 13 °C (száraz hőmérséklet), relatív páratartalom: 40% (11 °C száraz hőmérséklet, relatív páratartalom: 45%); kondenzációs hőmérséklet: 40 °C. DB: száraz hőmérséklet; RH: relatív páratartalom.

1) A szűrő és a lemezes hőcserélő utáni névleges légáramlásra vonatkozik. 2) A hangnyomásszint számítása a táplevegőt, elszívott levegőt és visszatérő levegőt szállító légcsatornától - szerviz oldali frisslevegő-bevezetéstől 1 méterre, 

normál körülmények között történt. * Kísérleti adatok.

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
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Új kialakítás a maximális teljesítmény érdekében
A hagyományos modellhez képest 145%-kal nagyobb 
levegőáram (az FY-3009U1 esetén).

Széles termékválaszték
A termékcsalád egy 1,5 m széles modellel bővült.

Egyszerűbb telepítés és karbantartás
Egyszerű felépítés a könnyű telepítés és 
karbantartás érdekében.

Elektromos légfüggöny

Elektromos légfüggönyök
A Panasonic légfüggönyök legfőbb jellemzői a csendes működés és a 

hatékony teljesítmény. A légfüggönyök folyamatosan áramoltatják a 

levegőt felülről lefelé, ezzel olyan akadályt képeznek a nyitott ajtó előtt, 

amelyen az emberek és a tárgyak át tudnak jutni, de a levegő nem.

1
2

3

FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1
Szélesség mm 900 1 200 1 500
Feszültség V 220 220 220
Levegőáram Magas/Alacsony m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800
Energiafogyasztás Magas/Alacsony W 76 / 70 94 / 85 131 / 110
Áramerősség Magas/Alacsony A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50
Levegő sebessége Magas/Alacsony m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50
Hangnyomás dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0
Méretek / nettó tömeg Ma x Szé x Mé mm / kg 900 x 231,5 x 212 / 12,0 1 200 x 231,5 x 212 / 14,5 1 500 x 231,5 x 212 / 18,0
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*  A PAW-20PAIRC-LS-hez tartozó 

U-100PZH2E5 esetén. Számítási 

módszer: A számítás során a 

6,0 LE-s Panasonic 

termékkombináció SCOP 

értékét vettük figyelembe. Ha 

egy légfüggöny 

energiaszükséglete 100, a 

Panasonic légfüggöny 

energiaigénye: 1/(1-6)*100=20.

Fűtőteljesítmény összehasonlítása: Elektromos légfüggöny / Panasonic légfüggöny

Elektromos légfüggöny Panasonic légfüggöny

80% 
-kal hatékonyabb

Kiemelkedően hatékony fűtőhatás
Mivel léghuzatkeltő (légkeverő) tényezője az elvárásnak 
megfelelően alacsony, a kombinált légáram nagyobb távolságra is 
képes eljuttatni a kiválasztott kezdeti hőmérsékletű levegőt, így a 
levegő még a padlóra érve is szobahőmérsékletű. Ezzel 
megelőzhető a belső tér lehűlése.
A különböző igényeknek megfelelően 1 és 2,5 m közötti 
hosszúságban elérhető légfüggönyök levegőkivezető rácsai öt 
különböző helyzetbe állíthatók. A HS modell akár 3,0 méteres 
magasságba is szerelhető, míg az LS modell maximális szerelési 
magassága 2,7 méter. A levegőkivezető rácsok az adott helyiség 
igényeinek megfelelően néhány egyszerű mozdulattal öt különféle 
helyzetbe állíthatók, a légszűrő pedig célszerszámok használata 
nélkül elérhető.

·  Nagy teljesítményű EC ventilátormotorral (a hagyományos 
váltakozó áramú ventilátormotorhoz képest 40%-kal 
alacsonyabb üzemeltetési költség)

·  Egyszerű tisztítás és szervizelés.
·  Panasonic VRF vagy PACi rendszerekhez egyaránt 
csatlakoztatható

Intelligens működés
Légfüggönyeink a légáram és a fűtési/hűtési technológia 
kombinálásával optimális komfortot és energiahatékonyságot 
biztosítanak, ezenkívül hatékonyan elválasztják egymástól a 
beltéri és kültéri környezetet. Az optimális teljesítmény 
érdekében rendkívül fontos a megfelelő magasság és 
hőmérsékleti beállítások elérése. Ehhez körültekintő tervezés 
és kiépítés szükséges. Légfüggönyeink megfelelnek a 
kiskereskedelmi, kereskedelmi és ipari ügyfelek igényeinek.

0,0m

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

33˚C

30˚C

26˚C

23˚C

21˚C

20˚C

18˚C

18˚C

18,5˚C

19˚C

19,5˚C

20˚C

Fűtés üzemmód.
Beltéri hőmérséklet: 20 °C

Hűtés üzemmód.
Beltéri hőmérséklet: 27 °C

Magasság

Optimalizált sebességű levegőáramlás
1. Energiaveszteség, nincs légfüggöny felszerelve
2. Túl kis légáramlási sebesség – a légfüggöny nem hatékony
3.  Optimális eredmények a Panasonic VRF rendszerrel 

összekötött Frico légfüggöny használatával

4.  Túl nagy légáramlási sebesség – jelentős turbulencia, 
külső energiaveszteség, a légfüggöny nem hatékony
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Nyílás légfüggöny nélkül.
Egy védelem nélküli nyíláson a hideg levegő 
kiáramlik és a hűtőtároló túlságosan 
felmelegszik.

Nyílás légfüggönnyel, túl nagy 
sebességgel.
A túlzott sebesség örvénylést kelt, ami 
energiaveszteséget okoz, és növeli a 
hűtőtároló hőmérsékletét.

Nyílás légfüggönnyel, rossz szögben.
Ha a szög túl kicsi, a meleg levegő 
beáramlik a hűtőtárolóba.

Nyílás jól beállított légfüggönnyel.
Jól beállított légfüggöny esetén a különböző 
hőmérsékleti zónák élesen elkülönülnek 
egymástól.

·  Beépített légtelenítés hűtés üzemmódhoz
·  A HS és LS modellek a Panasonic távoli internetes vezérlésével 
irányíthatók.

A HS és LS modellek kitűnően csatlakoztathatók ECOi vagy PACi 
rendszerhez. Mindkét egyszerűen beköthető légfüggöny EC 
ventilátormotorral van felszerelve a zökkenőmentes és hatékony 
működés érdekében. Ez a ventilátor 40%-kal alacsonyabb 
költséggel üzemeltethető, mint egy hagyományos váltakozó 
áramú ventilátormotor. A légfüggönyök naponta körülbelül 12 
órán át üzemelnek az üzletekben, és hatékonyan hozzájárulnak 
az energia-megtakarításhoz.

Elektromos légfüggöny DX tekerccsel
A légfüggönyök javítják az energiahatékonyságot, 

csökkentik az épület hőveszteségét, és lehetővé 

teszik a kereskedők számára, hogy nyitva hagyják 

az ajtót a vevők előtt. Légfüggönyeink PACi és VRF 

rendszerekhez egyaránt csatlakoztathatók.
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PACi rendszerhez csatlakoztatott légfüggöny DX tekerccsel 
(kompatibilis az R32 vagy R410A kültéri egységekkel)
Kényelem: Légáram egyszerű átirányítása a kézi terelőlappal.
Egyszerű használat: Fordulatszám-választó (magas vagy 
alacsony) magán az egységen.
Egyszerű telepítés és karbantartás: Egyszerű telepítés / 
Kompakt méretei miatt telepítése és elhelyezése egyszerűbb 
/ Rács egyszerű tisztítása az egység felnyitása nélkül.

Műszaki szempontok
·  Akár 40% energia-megtakarítás az integrált EC 

ventilátoros technológiának köszönhetően (a 
hagyományos AC ventilátornál nagyobb hatékonyság, lágy 
indítás és hosszabb motorélettartam)

·  4-féle hosszúságú LS és HS légfüggöny kapható 1,0, 1,5, 
2,0 és 2,5 m-es méretben

·  Szerelési magasság max. 3,0 m
·  A kivezető rácsok ötféle helyzetbe állíthatók a különféle 

beltéri és szerelési körülményeknek megfelelően
·  Vezérlés a Panasonic távvezérlő rendszereivel 

(választható)
·  Közvetlen BMS-integráció a Panasonic választható 

interfészei révén
·  A csepptálca minden DX légfüggöny-lépcsőhöz tartozék

Hogyan működik?
A berendezés beszívja, az ajtó közelében pedig kifújja a helyiség 
elhasznált levegőjét. Ez egy folyamatos „levegőkeringetést” 
eredményez, ami a bejövő hideg levegővel keveredve függönyként 
védi az ajtó környékét. A levegő ezután az ajtó felől visszaáramlik a 
helyiségbe, a beszívó rács felé, ahol a berendezés a levegő egy részét 
újra beszívja. Az így keletkező levegőáramlás egyrészt meggátolja a 
hőveszteséget, másrészt felfrissíti a helyiség levegőjét.

Max. szerelési magasság.
HS: 3,0 m

LS: 2,7 mBMS CSATLAKOZÁSI

1) Hűtőteljesítmény, DX tekercs, bejövő/kimenő levegő hőmérséklete: +27/+18 °C, R32 és R410. 2) Fűtőteljesítmény, kondenzátor, bejövő/kimenő levegő hőmérséklete: +20/+33 °C, R32 és R410. Alacsonyabb 

kültéri hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy nagyobb teljesítményű kültéri egység szükséges. 3) Maximum 5 méteres távolságban mérve, 2-es iránytényezővel, 200 m² elnyelő felülettel, min./max. 

levegőáram. 4) Az elektromos doboz magassága 140 mm, ha a dobozt felülre szerelik.

Kiegészítők
PAW-AIR1-DP Választható leeresztő szivattyú

Kültéri egység 7,1 kW 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW
Levegőkivezetés magassága 2,7 m PAW-10PAIRC-LS PAW-15PAIRC-LS PAW-20PAIRC-LS PAW-25PAIRC-LS
Hűtőteljesítmény 1) Max. kW 6,1 9,7 13,0 17,0
Fűtőteljesítmény 2) Max. kW 7,9 12,0 15,0 19,0
Levegőáram Magas m³/h 1 800 2 700 3 600 4 500
Hőcserélő Térfogat l 1,67 2,85 3,94 5,03
Ventilátor áramfogyasztása 230 V / 50 Hz kW 0,30 0,50 0,60 0,80
Áramerősség 230 V / 50 Hz A 2,10 3,10 4,10 5,10
Hangnyomás 3) Max. dB(A) 65 66 67 69
Levegőkivezetés magassága 3,0 m PAW-10PAIRC-HS PAW-15PAIRC-HS PAW-20PAIRC-HS PAW-25PAIRC-HS
Hűtőteljesítmény 1) Max. kW 9,1 13,0 19,5 23,7
Fűtőteljesítmény 2) Max. kW 11,8 15,8 23,6 27,6
Levegőáram Magas m³/h 2 700 3 600 5 400 6 300
Hőcserélő Térfogat L 1,67 2,85 3,94 5,12
Ventilátor áramfogyasztása 230 V / 50 Hz kW 0,75 1,00 1,50 1,75
Áramerősség 230 V / 50 Hz A 4,10 5,50 8,20 9,60
Hangnyomás 3) Max. dB(A) 66 67 68 68
Általános adatok
Méretek 4) Ma x Szé x Mé mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Nettó tömeg
Levegőkivezetés magassága 2,7 m kg 50 65 80 95
Levegőkivezetés magassága 3,0 m kg 55 65 85 110

Ventilátor típusa EC EC EC EC
Csőátmérő Folyadékcső / Gázcső col (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)
Ajtó szélessége m 1,0 1,5 2,0 2,5
Hűtőközeg R32 R32 R32 R32
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VRF-rendszerhez csatlakoztatott légfüggöny DX tekerccsel
Kényelem: Légáram egyszerű átirányítása a kézi terelőlappal.
Egyszerű használat: Fordulatszám-választó (magas vagy 
alacsony) magán az egységen.
Egyszerű telepítés és karbantartás: Egyszerű telepítés / 
Kompakt méretei miatt telepítése és elhelyezése egyszerűbb 
/ Rács egyszerű tisztítása az egység felnyitása nélkül.

Műszaki szempontok
·  Akár 40% energia-megtakarítás az integrált EC 

ventilátoros technológiának köszönhetően (a 
hagyományos AC ventilátornál nagyobb hatékonyság, lágy 
indítás és hosszabb motorélettartam)

·  4-féle hosszúságú LS és HS légfüggöny kapható 1,0, 1,5, 
2,0 és 2,5 m-es méretben

·  Szerelési magasság max. 3,0 m
·  A kivezető rácsok ötféle helyzetbe állíthatók a különféle 

beltéri és szerelési körülményeknek megfelelően
·  Vezérlés a Panasonic távvezérlő rendszereivel 

(választható)
·  Közvetlen BMS-integráció a Panasonic választható 

interfészei révén
·  A csepptálca minden DX légfüggöny-lépcsőhöz tartozék

A minősítés körülményei: Hűtés kültéri hőmérséklet: +35 °C száraz hőmérséklet, Beltéri hőmérséklet: +27 °C száraz hőmérséklet/+19 °C nedves hőmérséklet, Kiáramló levegő hőmérséklete: 16 °C. Az összes kombináció az alábbi névleges feltételek között értendő: 

Fűtés kültéri hőmérséklet: +7 °C száraz hőmérséklet / +6 °C nedves hőmérséklet Beltéri hőmérséklet: +20 °C száraz hőmérséklet. Alacsonyabb kültéri hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy nagyobb teljesítményű kültéri egység szükséges. A műszaki adatok előzetes 

tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

BMS CSATLAKOZÁSI

Kiegészítők
PAW-AIR1-DP Választható leeresztő szivattyú

Kültéri egység 4 HP 4 HP 5 HP 8 HP
Levegőkivezetés magassága 2,7 m PAW-10EAIRC-LS PAW-15EAIRC-LS PAW-20EAIRC-LS PAW-25EAIRC-LS
Hűtőteljesítmény 1) Max. kW 6,1 9,7 13,0 17,0
Fűtőteljesítmény 2) Max. kW 7,9 12,0 15,0 19,0
Levegőáram Magas m³/h 1 800 2 700 3 600 4 500
Hőcserélő Térfogat L 1,67 2,85 3,94 5,03
Ventilátor áramfogyasztása 230 V / 50 Hz kW 0,30 0,50 0,60 0,80
Áramerősség 230 V / 50 Hz A 2,10 3,10 4,10 5,10
Hangnyomás 3) Max. dB(A) 65 66 67 69
Levegőkivezetés magassága 3,0 m PAW-10EAIRC-HS PAW-15EAIRC-HS PAW-20EAIRC-HS PAW-25EAIRC-HS
Hűtőteljesítmény 1) Max. kW 9,1 13,0 19,5 23,7
Fűtőteljesítmény 2) Max. kW 11,8 15,8 23,6 27,6
Levegőáram Magas m³/h 2 700 3 600 5 400 6 300
Hőcserélő Térfogat L 1,67 2,85 3,94 5,12
Ventilátor áramfogyasztása 230 V / 50 Hz kW 0,75 1,00 1,50 1,75
Áramerősség 230 V / 50 Hz A 4,10 5,50 8,20 9,60
Hangnyomás 3) Max. dB(A) 66 67 68 68
Általános adatok
Méretek 4) Ma x Szé x Mé mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Nettó tömeg
Levegőkivezetés magassága 2,7 m kg 50 65 80 95
Levegőkivezetés magassága 3,0 m kg 55 65 85 110

Ventilátor típusa EC EC EC EC
Csőátmérő Folyadékcső / Gázcső col (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)
Ajtó szélessége m 1,0 1,5 2,0 2,5
Hűtőközeg R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A

1) Hűtőteljesítmény, DX tekercs, bejövő/kimenő levegő hőmérséklete: +27/+18 °C, R32 és R410. 2) Fűtőteljesítmény, kondenzátor, bejövő/kimenő levegő hőmérséklete: +20/+33 °C, R32 és R410. Alacsonyabb 

kültéri hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy nagyobb teljesítményű kültéri egység szükséges. 3) Maximum 5 méteres távolságban mérve, 2-es iránytényezővel, 200 m² elnyelő felülettel, min./max. 

levegőáram. 4) Az elektromos doboz magassága 140 mm, ha a dobozt felülre szerelik.

Internetes vezérlés
A rendszer egy táblagépre vagy okostelefonra telepített 
internetes alkalmazással távolról is vezérelhető és felügyelhető. 
A Panasonic egyéb interfészeinek segítségével pedig a 
berendezés a meglévő BMS rendszerekbe is integrálható.
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Magas nyomású légcsatorna és 100%-os 
frisslevegő-csatorna minden ECOi és ECO G 
rendszerhez
A légcsatornás egységekből álló E2 termékcsalád a megnövelt külső statikus 

nyomás révén rugalmasabb kialakítási lehetőségeket kínál hosszú légcsatornák 

esetén, és csökkenti az energiafogyasztást, miközben gondoskodik a nagyobb 

helyiségek frisslevegő-utánpótlásáról.
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E2-es típus, magas statikus nyomású, rejtett • R410A

Magas nyomású légcsatorna és 100%-os frisslevegő-
csatorna.

Modell
100%-os friss levegőt bevezető légcsatorna funkció (a 100%-os friss levegő készlet használatával)

S-224ME2E5 S-280ME2E5
Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés

Teljesítmény kW 22,4 21,2 28,0 26,5
Felvett teljesítmény W 290,00 290,00 350,00 350,00
Üzemi áramerősség A 1,85 1,85 2,20 2,20
Levegőáram Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 28,30 / — / — 35,00 / — / —
Külső statikus nyomás Pa 200 200
Hangnyomás 2) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 43 / — / — 44 / — / —
Hangerő Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 75 / — / — 76 / — / —
Méretek Ma x Szé x Mé mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205
Nettó tömeg kg 102 106

Csőátmérő
Folyadékcső col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső col (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22)

A 100%-os friss levegőt bevezető légcsatorna minősítési körülményei: Hűtés: kültéri hőmérséklet 33 °C (száraz hőmérséklet) / 28 °C (nedves hőmérséklet). Fűtés: kültéri hőmérséklet 0 °C (száraz hőmérséklet) / -2.9 °C (nedves 

hőmérséklet).

1) Az érték az üzembe helyezés során beállítható. 2) Az értékek 140 Pa beállítása esetén érvényesek. * A szűrő nem tartozék. ** Nem kompatibilis a 3 csöves ECO G GF3-mal.

Kiegészítők
CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal
CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval

Kiegészítők
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Infravörös távvezérlő
PAW-RE2C4 Vezetékes távvezérlő szállodai alkalmazáshoz
CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

100%-os frisslevegő-csatorna funkció
A 100%-os frisslevegő-csatorna funkcióval felszerelt, E2 
légcsatorna kivételesen jó kilépő hőmérsékletet biztosít.

Kibocsátási tartomány
Min. Max. Alapértelmezett

Hűtés 15 °C 24 °C 18 °C
Fűtés 17 °C 45 °C 40 °C

Elosztó kamrák
Elosztó kamra kivezetett levegőhöz (merev + flexibilis légcsatornához is alkalmas)

Kivezető nyílások száma és 
átmérője Modell

S-224ME2E5 / S-280ME2E5 1 x 500 mm CZ-TREMIESPW706

Készlet a 100%-os friss levegő bevezetés funkcióhoz
Készlet a 100%-os friss levegő bevezetés funkcióhoz, 2 utas rendszerekhez
2x CZ-P160RVK2 RAP szelep készlet
2x CZ-CAPE2 3 utas vezérlő NYÁK
CZ-P680BK2BM Elosztó csatlakozókészlet

1 db távvezérlő

Készlet a 100%-os friss levegő bevezetés funkcióhoz, 3 utas rendszerekhez
2x CZ-P160HR3 3 utas szelep készlet
2x CZ-CAPE2 3 utas vezérlő NYÁK
CZ-P680BH2BM Elosztó csatlakozókészlet

1 db távvezérlő

ÖNDIAGNÓZIS
AUTOMATIKUS

VENTILÁTOR
PÁRASZABÁLYOZÁS 

SZÁRÍTÁS
AUTOMATIKUS
ÚJRAINDÍTÁS

BEÉPÍTETT BMS CSATLAKOZÁSIVÁLASZTHATÓ 
WLAN

28%

ECONAVI és INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Rendszerpélda
A beltéri egység házának alsó oldalán egy ellenőrző 
nyílásra van szükség (legalább 450 x 450 mm) (a 
helyszínen biztosítandó).

Műszaki szempontok
·  100%-os frisslevegő-csatorna funkció
·  Egyenáramú ventilátormotor a nagyobb megtakarítás érdekében
·  Teljes rugalmasság a légcsatornák kialakításában

·  Időjárásálló házba is helyezhető kültéri elhelyezéshez.
·  A kimenő levegő érzékelője megakadályozza a hideg levegő 
beáramlását.

·  Beállítható léghőmérséklet-szabályozás 

Ellenőrző nyílás (legalább 450 x 450 mm)

KOMPATIBILIS MINDEN PANASONIC CSATLAKOZTATÁSI MEGOLDÁSSAL. RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓKÉRT TEKINTSE MEG A VEZÉRLŐRENDSZEREK C. FEJEZETET.
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KOMPATIBILIS MINDEN PANASONIC CSATLAKOZTATÁSI MEGOLDÁSSAL. RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓKÉRT TEKINTSE MEG A VEZÉRLŐRENDSZEREK C. FEJEZETET.


