
Výkon jednotek Etherea a Heatcharge: vyšší třída energetické 
účinnosti

Etherea a Heatcharge. Ekonomický a ekologický provoz s vysokou 
hodnotou SCOP (sezónní koeficient účinnosti).
Originální invertorová technologie Panasonic a vysoce účinný kompresor 
zajišťují špičkovou účinnost provozu. Nejenže přispějete k ochraně 
životního prostředí, ale zároveň se vám sníží účty za elektřinu.

1,00kW 6,20 kW

A+++

1,00 kW5,10 kW

G

1,00 kW

A+++

1,00 kW

*    SCOP v režimu vytápění pro sadu Etherea KIT‑XZ25‑TKE, KIT‑XZ35‑TKE, KIT‑Z25‑TKE, 
KIT‑Z35‑TKE a Heatcharge KIT‑VZ9‑SKE ve srovnání s elektrickými topnými tělesy při +7 °C. 5,10 SCOP

A+++A+++

8,50 SEER 6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

Etherea dokonalá venku, dokonalá uvnitř

Etherea má neuvěřitelně tenký design.
Přelomový design, který dokonale zapadá do většiny moderních prostředí. 
Vybrali jsme nejlepší materiály a procesy pro kultivovaný design. Produkty 
jsou k dostání v elegantním matně stříbrném a matně bílém provedení.

Etherea s inteligentním snímačem Econavi a systémem 
pro čištění vzduchu nanoe™: výjimečná efektivita A+++, 
pohodlí (supertichá technologie s hlučností pouze 19 dB(A)) 
a zdravý vzduch v kombinaci s přelomovým designem

Mimořádné úspory pro váš dům

Zjistěte, jak díky jednotce Etherea A+++ uspoříte energii.
Technologie snímačů Econavi snižuje plýtvání energií úpravou provozu 
klimatizace tak, aby odpovídal požadavkům místnosti. Pomocí jediného 
tlačítka můžete efektivně šetřit energii, i když se místnost nepřetržitě 
chladí a vy se cítíte pohodlně.

Získejte to nejlepší pro své zdraví díky Etherea a nanoe™.
Nanoe™ X s nanotechnologií, elektrostatické atomizované částice vody 
nano velikosti čistí vzduch v místnosti. Je účinná na mikroorganismy 
ve vzduchu a na přilnavé mikroorganismy, jako jsou určité typy bakterií, 
virů a plísní, a tak zajišťuje čistší prostředí v obytných prostorech.

Čistička vzduchuStandardní klimatizace

+ =
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Jak vám technologie nanoe™ pomůže?

Vlastnosti technologie nanoe™

S nanoe™
nanoe™ hydratuje kožní maz v pokožce, a zabraňuje tak 
ztrátě vlhkosti.

Po 28 dnech
Pokožka je hydratovaná a nanoe™ zachovává její texturu.

Zachované zvlhčení

Textura kůže je zachována

Kožní maznanoe™

Rohová 
vrstva 

(stratum 
corneum)

Kožní 
maz

Testovací laboratoř: FCG Research Institute Inc. Č. zprávy 19104

3. Zvlhčování pokožky. Pomáhá udržovat vlhkost pokožky.

1. Likvidace virů/bakterií/pylů. Inhibuje určité viry. Vir chřipky je 
inhibován z 99,9 %.

Efekt dezodorace u přilnavých pachů 
(tabák) 

Snížení intenzity zápachu o 1,2 úrovně.

Efekt dezodorace se bude měnit 
podle okolního prostředí (teplota/vlhkost), 
doby provozu, typu zápachu a tkanin.

Bez nanoe™S nanoe™

· Testovací laboratoř: Analytické středisko Panasonic Corporation. · Testovací metodologie: ověření hodnoty 6úrovňové intenzity zápachu 
v testovací místnosti o ploše 10 m². · Metoda dezodorace: emise nanoe™. · Testovací subjekt: přilnavý zápach tabáku. · Výsledek 
testování: snížení intenzity zápachu po 120 minutách o 1,2 úrovně. · Číslo zprávy: BAA33‑130125‑D01.

Účinnost nanoe™

Testovaný obsah
Výsledek 
(deaktivace)

Zkušební podmínky
Testovací laboratoř/společnost Č. dokumentu zprávy

Rozsah Doba

Vz
du

šn
é

Virus 
(kolifág)

99,7 % 10 m² 6 h
Kitasato Research Center for 
Environmental Science

KRCES 24_0300_1

Bakterie (Staphylococcus 
aureus)

99,7 % 10 m² 4 h
Kitasato Research Center for 
Environmental Science

KRCES 24_0301_1

Př
iln

av
é

Virus 
(kolifág)

99,8 % 10 m² 8 h Japan food research laboratories 13001265005-01

Vir 
(chřipka)

99,9 % 1 m² 2 h
Kitasato Research Center for 
Environmental Science

KRCES 21_0084_1

Bakterie (Staphylococcus 
aureus)

99,1 % 10 m² 8 h Japan food research laboratories 13044083003-01

Zápach tabáku Dezodorace za 2 h 10 m² 2 h Analytické středisko Panasonic BAA33-130125-D01

Pyl cedru 99 % 45 l 2 h Analytické středisko Panasonic E02-080303IN-03

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

3,6

2,4

Snížení intenzity 
pachu o 1 úroveň 
znamená snížení 

o 90 %

6 
úr

ov
ní

 in
te

nz
ity

 p
ac

hu

Viry/bakterie/pyly 
jsou rozptýleny ve vnitřním 
vzduchu.

nanoe™ mění strukturu virů/
bakterií/pylů. (Odebere jim 
vodík.)

nanoe™ k těmto 
objektům přistoupí 
a zachytí je.

Inhibice dokončení.
OH+H=H2O

OH H

OH+H=H2O

OH H

nanoe™

nanoe™
nanoe™ se rozšíří do všech rohů.

Obecné anionty
Ionty ztratí svou sílu dříve, než se stačí 
v místnosti rozšířit.

2. Původ ve vodě. nanoe™ pochází 
z kondenzované vlhkosti vzduchu, a proto není 
nutné do jednotek s nanoe™ doplňovat vodu.

3. Mikroskopická škála. Velikostí nanoe™ 
odpovídá jedné miliardtině metru, takže je 
mnohem menší než parní částice. Proto 
dokáže pronikat hluboko do látek a zbavovat 
je pachů.
* 1 nm (nanometr) = jedna miliardtina metru.

1. Dlouhá životnost. 6krát delší životnost 
než u aniontů. nanoe™ obsahuje přibližně 
1000krát více vlhkosti než aniont. 
Díky obsažení v částečkách vody má delší 
životnost a dokáže se rozšířit na delší 
vzdálenost.

Srovnání distribuce v místnosti

nanoe™ je dostatečně malá částice, aby pronikla do tkanin 
a zabránila v nich tvorbě plísní a pachů

Alergeny (například pyly, 
trus a zbytky roztočů) 
jsou pohlceny 
a inhibovány.

Parní částice a velké 
částice nemohou 
proniknout do hloubky 
tkanin.

nanoe™ proniknou 
do hloubky tkanin.

nanoe™: přibližně 5–20 nm
Pára: asi 6 000 nm

Spolehlivá technologie vybraná světem.
Nejmodernější čisticí technologii Panasonic nanoe™ si vybrala 
automobilka Lexus do svých vozidel pro účely čištění vzduchu 
vháněného do kabiny.

Přínosy elektrostatických atomizovaných vodních částic nanoe™ byly 
experimentálně prokázány. Mezi benefity patří celá řada věcí od pomoci 
likvidovat určité typy virů a bakterií, plísní a alergenů až po zvlhčení 
pokožky. Experimenty provedené univerzitami a výzkumnými instituty 
prokázaly účinnost nanoe™. 

2. Zbavování pachů. Deodorizační účinek působí na zápach zachycený 
na předmětech jako jsou sedačky a záclony. Snížení zápachu o 90 % (pach 
tabáku) po 120 minutách.
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Slunečno Detekce

Econavi se zapne ve slunečném počasí. Sníží výkon chlazení o úroveň rovnající 
se zvýšení nastavené teploty o 1 °C.

Econavi zjistí, že stačí nižší chladicí 
výkon.

Zamračeno/noc Detekce Snížení plýtvání energií

Econavi se zapne při zataženém počasí 
nebo v noci.

Sníží výkon vytápění o úroveň rovnající 
se snížení nastavené teploty o 1 °C.

Econavi zjistí, že stačí nižší topný výkon.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

+1,33 °C

+1,00 °C

+0,66 °C

+0,33 °C

Tepelná vlna

Rytmický, teplotně řízený vzorec pro úsporu energie bez vzdání 
se pohodlí
Econavi s tepelnou vlnou bylo vyvinuto s využitím poznatků o teplotní 
fyziologii. Lidské tělo se fyziologicky přizpůsobuje změnám teploty. 
Výzkumné a vývojové středisko společnosti Panasonic využilo tyto 
poznatky a vyvinulo vzor rytmického ovládání teploty, který by 
vykompenzoval tyto fyziologické reakce na teplotu.
Když Econavi zjistí přítomnost člověka a nízkou úroveň aktivity, tepelná 
vlna se přizpůsobí tomuto rytmickému ovládání teploty, aby dosáhlo další 
úspory energie, aniž by utrpělo pohodlí.

Jak tepelná vlna pracuje?

Výsledek experimentu prokázal, že se pocitová teplota udržela v pohodlném rozmezí*, ačkoli se průměrná nastavená teplota 
o něco zvýšila. Když Econavi zjistí přítomnost člověka a nízkou úroveň aktivity, tepelná vlna se přizpůsobí tomuto rytmickému 
ovládání teploty. Systém tak zajistí další úspory energie, aniž by utrpělo pohodlí.
*  Tepelné podmínky, ve kterých se PMV (predikovaná průměrná hodnota) pohybuje v rozmezí –0,5 a +0,5 jsou považovány 

za pohodlné (v podmínkách B) dle mezinárodní normy EN ISO 7730.

Když Econavi zjistí nízkou aktivitu

Vyvážení tepelné fyziologické 
reakce

Průměrná pokojová teplota (°C) 
– Rytmická tepelná vlna 
– Výsledek: větší úspora energie

Hlasování o pocitové teplotě 
(průměr) 
‑ Hlasování o pocitové teplotě: –0,1 
–  Výsledek: udržování 

v příjemném rozmezí*Čas (min)

Nastavená teplota Modulace teploty

Econavi detekuje tento druh plýtvání a zabraňuje mu všemi správnými 
způsoby. Pomocí vyspělých čidel a přesných řídicích programů analyzuje 
podmínky v místnosti a příslušným způsobem upravuje výkon chlazení.
Econavi je vyspělá technologie, která funguje na všech potřebných 
místech a přináší nejen pohodlí, ale i lepší úspory energie.

Díky velmi malé snaze se dá ušetřit opravdu hodně.
Úspora energie až 38 %* u chladicího modelu 
s invertorem a tepelnou vlnou.

Detekce slunečního záření
Upravuje chladicí výkon dle změn v intenzitě slunečního 
záření.

Tepelná vlna
Rytmický, teplotně řízený vzorec pro úsporu energie 
bez vzdání se pohodlí. 

Vyhledávání v oblasti
Směruje tok vzduchu na místo, kde se zrovna nacházíte. 
Econavi detekuje změny v pohybu člověka a snižuje 
plýtvání energií vynaložené na chlazení neobsazené části 
místnosti.

Detekce aktivity
Přizpůsobuje chladicí výkon vašim denním činnostem. 
Econavi odhaluje změny v úrovni aktivity a snižuje 
plýtvání chladicím výkonem.

Detekce nepřítomnosti
Snižuje chladicí výkon, když jste právě pryč. Econavi 
odhalí nepřítomnost člověka v místnosti a v prázdné 
místnosti příslušným způsobem sníží chladicí kapacitu.

5 funkcí pro úsporu energie najednou: Econavi s inteligentními ekologickými snímači

Inteligentní snímače detekují pomocí čidla lidské aktivity a snímače slunečního záření potenciální plýtvání energií. Snímače dokážou monitorovat polohu 
člověka, jeho pohyb a nepřítomnost, a intenzitu slunečního záření. Poté dojde k automatické úpravě chladicího výkonu tak, aby se ušetřila energie 
při současné nesnížené kvalitě vytápění, chlazení a pohodlí.

Detekce slunečního záření (v režimu topení)

Detekce slunečního záření (v režimu chlazení)

Nastavená teplota

24 °C
Nastavená teplota

23 °C
Nastavená teplota

23 °C

Plýtvání energie!

Nastavená teplota

25 °C
Nastavená teplota

26 °C
Nastavená teplota

26 °C

Plýtvání energie!

Snížení plýtvání energií

Nižší plýtvání 
energií!

Nižší plýtvání 
energií!

Snímač slunečního záření Econavi

Detekce slunečního záření (v režimu chlazení a vytápění)
Econavi zjišťuje změny intenzity slunečního světla a vyhodnocuje, zda je 
slunečno nebo zataženo/noc. Systém snižuje plýtvání energií snížením 
chladicího výkonu při zataženém počasí v režimu chlazení, nebo snížením 
topného výkonu při vytápění za slunečného dne.
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Snižuje teplotu v místnosti při zachování příznivé vlhkosti.

Před chlazením Jemné suché chlazeníBěžné chlazení

Jemné suché chlazení

Jemné suché chlazení udržuje v porovnání s běžným chlazením až o 10 % 
vyšší úroveň relativní vlhkosti. To napomáhá snížit vysušování pokožky 
a zamezit pocitu sucha v krku.

Tiché a uklidňující okolní prostředí 18 dB(A)

Podařilo se nám vyrobit jednu z nejtišších klimatizací na trhu. Provozní 
hluk invertorové klimatizace Panasonic v místnosti byl snížen, protože 
invertor neustále mění výstupní výkon a umožňuje přesnější regulaci 
teploty. 20 dB(A) 40 dB(A)

Tichý režim snižuje provozní hluk na tichých 
18 dB(A)*, abyste se v noci mohli pohodlně vyspat.

Heatcharge: V tichém režimu během provozu chlazení s nízkými otáčkami ventilátoru.

Tichý 
jako šustění listí 
na stromech

Tichý 
jako knihovna

Hluk je o 5 dB(A) nižší než při běžném provozu.

Rychlý komfort.
Klimatizace Panasonic s invertorem mohou pracovat s vysokým výkonem 
při spuštění, a tak ochladí místnost 1,5krát rychleji než modely 
bez invertoru a vytopí ji dokonce 4krát rychleji.

Srovnání rychlosti chlazení

* 1,5 HP s invertorem oproti modelu bez invertoru. Teplota vně místnosti: 35 °C; nastavená teplota: 25 °C

Rychlý

Počáteční 
teplota

Nastavená teplota
Model s invertorem

Model bez invertoru

Porovnání rychlosti vytápění

* Porovnání 1,0 HP modelu s invertorem a bez invertoru. Teplota vně místnosti: 2 °C; nastavená teplota: 25 °C

Rychlý

Počáteční 
teplota

Nastavená teplota

Model s invertorem

Model bez invertoru

Maximální výkon
Rychlost otáčení kompresoru: VYSOKÁ.
Když je to zapotřebí, jednotka pracuje 

na plný výkon.

4,00 kW3,50 kW0,85 kW

Minimální výkon
Rychlost otáčení kompresoru: NÍZKÁ.
Když jednotka není zapotřebí, pracuje 

s nízkým výkonem a šetří energii.

Střední výkon 
Normální podmínky

Graf zobrazuje široké výkonové rozpětí modelu 1,5 HP s invertorem během chlazení.

Tajemstvím je flexibilita. Klimatizace Panasonic s invertory disponují flexibilitou 
díky možnosti upravovat rychlost rotace kompresoru. Díky tomu může jednotka spotřebovat 
méně energie k udržení nastavené teploty a zároveň místnost po spuštění rychleji vychladí.
Můžete tak dosáhnout vyšších úspor za elektřinu a zároveň zachovat komfort chlazení.

Vysoký výkon s úsporami energie. Snižuje spotřebu elektrické 
energie.
Klimatizace Panasonic s invertory jsou navrženy tak, aby vám poskytovaly 
výjimečné úspory energie a výkony. Po spuštění klimatizace je nutné 
dodávat vyšší příkon k dosažení nastavené teploty. Po dosažení nastavené 
teploty je k jejímu udržení potřeba menšího výkonu. Klimatizace 
Panasonic s invertorem upravuje rychlost rotace kompresoru. Díky tomu 
lze udržování nastavené teploty velmi přesně řídit.

Konstantní komfort
Přesná kontrola teploty s širokou škálou výstupního výkonu umožňuje 
klimatizaci s invertorem zvládat odlišné úrovně obsazení místnosti, 
a zajistit tak stálou úroveň komfortu.

Technologie invertoru

PŘIBLIŽNĚ

1,5×*

RYCHLEJŠÍ

PŘIBLIŽNĚ

4×*

RYCHLEJŠÍ

18 dB(A) 47 dB(A)
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NEW
2019

Silver

R2 ROTARY 
COMPRESSOR 19dB(A)

BMS 
CONNECTIVITY

HUMIDITY CONTROL
MILD DRY AEROWINGS R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

BUILT-IN WLAN5,10 SCOP

A+++

8,50 SEER

A+++
R32 INTEGRATION
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To find out how Panasonic cares for you, log on to: www.aircon.panasonic.eu 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

New Wall Mounted Etherea Inverter+ Silver / Pure White Matt • R32 GAS

Seasonal 
efficiency in 
heating will 
bring you saving 
all year while 
heating. Energy 
efficiency rank 
from A+++ to D.

Communication 
port to integrate 
the unit to home 
and building 
management 
systems most 
known 
standards.

This unit is ready 
to connect to 
internet and be 
managed by 
smartphone, 
with a powerful 
and user friendly 
App to manage 
the comfort 
wherever you 
are.

The Panasonic 
renewal system 
allows good 
quality existing 
R410A or R22 
pipe work to be 
re-used whilst 
installing new 
high efficiency 
R32 systems.

The communication 
port can be 
integrated into the 
indoor unit and 
provides easy 
connection to, and 
control of, your 
Panasonic heat 
pump to your home 
or building 
management 
system.

Our heat pumps 
containing the 
refrigerant R32 
show a drastic 
reduction in the 
value of Global 
Warming 
Potential (GWP) 
compared with 
R410a 
refrigerant.

Seasonal 
efficiency in 
cooling will bring 
you saving all 
year while 
heating. Energy 
efficiency rank 
from A+++ to D.

Inverter Plus 
System 
classification 
highlight the 
Panasonic 
highest 
performing 
systems

Panasonic R2 
Rotary 
Compressor. 
Designed to 
withstand 
extreme 
conditions, it 
delivers high 
performance and 
efficiency.

nanoe™ X helps 
you deodorise, 
inhibit certain 
growth of 
bacteria and 
viruses that are 
harmful to you 
and your family’s 
general well-
being.

With Super Quiet 
technology our 
devices are 
much more quiet 
than a library 
(30dB(A)).

The Perfect 
Humidity Air 
controls the 
humidity level in 
the air to prevent 
over-dryness.

More comfort 
with Aerowings. 
Direct airflow to 
ceiling to create 
shower cooling 
effect by twin 
flap built in 
indoor.

1) EER and COP calculation is based in accordance with EN14511. 2) Energy Label Scale from A+++ to D. 3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011. 4) The sound pressure of the units shows the value measured of a position 1m in front of the 
main body and 0,8m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest fan speed. 5) Add 70mm for piping port. 6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit. 
* Tentative data.

SEER and SCOP: For KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z25-VKE and KIT-Z35-VKE. SUPER QUIET: For KIT-XZ20-VKE, KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z20-VKE, KIT-Z25-VKE and KIT-Z35-VKE. INTERNET CONTROL: Built-in WLAN.

Accessories
CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link

Accessories
CZ-RD514C Wired remote controller for Wall Mounted and Floor Console

CU-Z35VKE / 
CU-Z42VKE

CU-Z20VKE / 
CU-Z25VKE

CU-Z50VKE / 
CU-Z71VKE

Kit Silver KIT-XZ20-VKE KIT-XZ25-VKE KIT-XZ35-VKE — KIT-XZ50-VKE —
Kit Pure White Matt KIT-Z20-VKE KIT-Z25-VKE KIT-Z35-VKE KIT-Z42-VKE KIT-Z50-VKE KIT-Z71-VKE
Cooling capacity Nominal (Min - Max) kW 2,05 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,50)
Cool. seasonal efficiency SEER & energy rank 2) 7,50 i 8,50 j 8,50 j 6,90 i 7,90 i 6,50 i
Heating capacity Nominal (Min - Max) kW 2,80 (0,70 - 4,00) 3,40 (0,80 - 5,00) 4,00 (0,80 - 5,50) 5,30 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 10,20)
Heat. seasonal efficiency SCOP & energy rank 2) 4,70 i 5,10 j 5,10 j 4,00 h 4,70 i 4,20 h
Indoor unit Silver CS-XZ20VKEW CS-XZ25VKEW CS-XZ35VKEW — CS-XZ50VKEW —
Indoor unit Pure White Matt CS-Z20VKEW CS-Z25VKEW CS-Z35VKEW CS-Z42VKEW CS-Z50VKEW CS-Z71VKEW
Power source V 230 230 230 230 230 230
Air volume Cool / Heat m³/min 9,9 / 10,7 10,2 / 11,2 11,0 / 12,0 11,2 / 12,0 19,1 / 20,5 19,8 / 21,5
Moisture removal volume L/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Sound pressure 4) Cool (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 24 / 19 39 / 25 / 19 42 / 28 / 19 43 / 31 / 25 44 / 37 / 30 47 / 38 / 30
Heat (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 25 / 19 41 / 27 / 19 43 / 33 / 19 43 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 30

Dimension / Net weight H x W x D mm / kg 295 x 919 x 194 / 9 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 302 x 1 120 x 236 / 12 302 x 1 120 x 236 / 13
Outdoor unit CU-Z20VKE CU-Z25VKE CU-Z35VKE CU-Z42VKE CU-Z50VKE CU-Z71VKE
Air volume Cool / Heat m³/min 26,9 / 24,1 28,7 / 27,2 30,6 / 30,6 31,3 / 30,9 39,8 / 36,9 44,7 / 45,8
Sound pressure 4) Cool / Heat (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 47 48 / 50 49 / 51 47 / 47 52 / 54
Dimension 5) / Net weight H x W x D mm / kg 542 x 780 x 289 / 27 542 x 780 x 289 / 31 542 x 780 x 289 / 31 619 x 824 x 299 / 31 695 x 875 x 320 / 42 695 x 875 x 320 / 50
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) 6) m 15 15 15 15 15 20
Refrigerant (R32) kg / TCO2 Eq. 0,70 / 0,473 0,85 / 0,574 0,85 / 0,574 0,89 / 0,601 1,15 / 0,776 1,37 / 0,925

Operating range
Cool Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Heat Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

New Panasonic Comfort Cloud. More than a control in your phone.
Advanced smartphone control for domestic range.
Control air to air heat pump operation with Panasonic Comfort Cloud plus 
additional functions only available through the Cloud from wherever and 
whenever. One user can manage up to 200 units and also set up different user 
and rights. Also energy monitoring is possible giving the chance to learn how 
to reduce operating costs even further.




