
PACi Standard: venkovní jednotka
Kompaktnější
Nová venkovní jednotka je mnohem kompaktnější než předchozí model. 

Tenký a lehký design venkovní jednotky PACi znamená, že ji lze nainstalovat 

v řadě možných situací.

* Pouze pro U-100PEY1E8, U-125PEY1E8, U-100PEY1E5 a U-125PEY1E5.

PACi Elite: venkovní jednotka
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MENŠÍ

Široký provozní rozsah
· Chlazení je možné i při venkovní teplotě -15 °C

· Chlazení je možné i při venkovní teplotě 46 °C

·  Vytápění je možné i při venkovní teplotě -20 °C

Nastavení teploty pomocí dálkového ovládání umožňuje rozsah od 16 °C do 

30 °C.
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VYTÁPĚNÍ: -20 °C WB / 24 °C WBCHLAZENÍ: -15 °C DB / 46 °C DB

Kvalita a bezpečnost produktu
Všechny klimatizace Panasonic prochází před prodejem přísnými kontrolami 

kvality a bezpečnosti.  Tento přísný proces zahrnuje získání všech 

potřebných bezpečnostních atestů, aby bylo zajištěno, že všechny 

klimatizace, které prodáváme, jsou nejen zkonstruovány podle nejvyšších 

standardů na trhu, ale jsou také zcela bezpečné.

SOUČASNÝ MODEL
(1170 x 900 x 320)

NOVÉ. S VÝKONEM 12,5 kW
(996 x 940 x 340)
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ROZDÍL VÝŠEK

30 m*

Kompaktní a lehké
Protože jednotka váží pouze 98 kg, 

lze ji snadno přenášet a nainstalovat.

Tichý režim
nastavením lze snížit o 5 dB.

K dispozici také externí vstupní 

signál.

Vyhovuje ovládání podle aktuální zátěže sítě (demans response) 
(CZ-CAPDC3)
Tato volitelná část umožňuje řízeni spotřeby venkovní jednotky.

K dispozici několik úrovní nastavení:

· Úroveň-1, 2, 3 : 75 / 50 / 0 %

· Úroveň-1, 2 je možné nastavit v rozsahu 40 - 100% (40, 45, 50…95, 100: po 5%)

DRM1 DRM2 DRM3 C

Terminál pro řízení spotřeby je k dispozici pro řízení kapacit 0-50-75%.

Venkovní jednotka

Řízení spotřeby

Svorkovnice

(dodáváno jako volitelná sada)

*  15 m v případě, že je venkovní 

jednotka pod vnitřní jednotkou.

Energeticky úsporný koncept
Při konstrukci ventilátorů, motorů ventilátoru, kompresorů a tepelných 
výměníků byl použit energeticky úsporný design, jehož výsledkem je 
vysoká hodnota COP, která patří mezi nejvyšší ve své třídě v oboru. Použití 
vysoce účinného chladiva R410A navíc snižuje emise CO

2
 a snižuje provozní 

náklady. 
1.  Kompaktní a vysoce účinný kompresor. Vysokokapacitní invertorový 

kompresor byl upraven. Invertorový kompresor  má vyšší výkon a vyšší 
kapacitu při částečném zatížení.

2.  Plošný spoj (P-LINK). Pro snadnější údržbu byl počet plošných spojů 
snížen na dva.

3.  Stejnosměrný motor ventilátoru. Pomocí kontroly zátěže a venkovní 
teploty je DC motor ovládán pro zajištění optimálního objemu vzduchu.

4.  Nový ventilátor pro proud vzduchu s velkým průměrem (520 mm). 
Ventilátor byl navržen tak, aby bylo sníženo víření vzduchu a zvýšena 
účinnost. Protože byl průměr ventilátoru zvětšen na 520 mm, došlo ke 
zvýšení objemu vzduchu o 12 % při současném zachování nízké hladiny 
hluku.

5.  Vysoce účinný tepelný výměník. Velikost tepelného výměníku a průměr 
měděných trubiček v tepelném výměníku byly upraveny pro zvýšení 
účinnosti.

Větší délka potrubí pro vyšší flexibilitu designu
Možnost přizpůsobení pro různé typy a velikosti budov.

Max. délka potrubí: 75 m (10, 12,5 a 14 kW). 50m (6 a 7,1 kW).

Kompaktní a flexibilní design
Tenký a lehký design venkovní jednotky PACi znamená, že ji lze nainstalovat 

v řadě možných situací.

Větší úspory energie
Provozní účinnost byla zvýšena díky použití vysoce účinného chladiva 

R410A, novému stejnosměrnému invertorovému kompresoru, novém 

stejsnosměrnému motoru a novému tvaru tepelného výměníku.
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Současný Model v režimu vytápění
Nový Model v režimu vytápění

Současný Model v režimu chlazení
Nový Model v režimu chlazení

4 / 5 / 6 HP

Nízká hmotnost - 98 kg

1

2
5

3

4

1.  KOMPAKTNÍ A VYSOCE 
ÚČINNÝ KOMPRESOR

2.  PLOŠNÝ SPOJ (P-LINK)

3. STEJNOSMĚRNÝ MOTOR 
VENTILÁTORU

4.  NOVÝ VENTILÁTOR PRO 
PROUD VZDUCHU S 
VELKÝM PRŮMĚREM (520 
mm)

5.  VYSOCE ÚČINNÝ TEPELNÝ 
VÝMĚNÍK

PACi Elite: venkovní jednotka
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