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• Låg bygghöjd på inomhusdelen - endast 249 mm
• Perfekt vid utbyte av äldre luftvärmepumpar
• Garanterad värmedrift ner till –35˚C
• Upp till 3,1 kW vid –25˚C
• Underhållsvärme +8-15˚C för stugan / garaget

Panasonic
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Modell:   Kapacitet Värmeeffekt: Kyleffekt:     SCOP:  Mått innedel:
(HxBxD, mm)  (min-max)   (-15°C / -25°C)  (min-max)  

0,85 - 5,2 kW

0,85 - 6,7 kW

0,85 - 6,5 kW

0,85 - 7,4 kW

0,85 - 7,5 kW

0,85 - 7,9 kW

2,70 kW / 1,50 kW

3,60 kW / 2,40 kW

3,45 kW / 2,25 kW   

4,23 kW / 3,03 kW

4,78 kW / 3,60 kW

5,00 kW / 3,7 kW 

0,85 - 3,0 kW

0,85 - 4,0 kW  

0,85 - 3,0 kW

0,85 - 4,0 kW

0,85 - 3,0 kW

0,85 - 4,0 kW    

4,3 (A+) 

4,3 (A+) 

5,0 (A+++) 

5,0 (A+++)

5,7 (A+++)  

5,6 (A+++)   

290x779x209

290x779x209

295x870x229

295x870x229

295x870x229  

295x870x229 

Panasonic CZ25WKE

Panasonic CZ35WKE

Panasonic NZ25YKE

Panasonic NZ35YKE

Panasonic HZ25XKE

Panasonic HZ35XKE

Lämplig för fritidshus, mindre garage eller attefallshuset - CZ25/CZ35WKE

Panasonic HZ25/35XKE - Flaggskeppet! 

Högsta möjliga energibesparing, ett av marknadens bästa luftreningssystem 

och garanterad värmedrift till -35 °C!Möjligt att distansstyra via inbyggd 

Wi-Fi-styrning och kompatibel med Voice Assistant (röststyrning). Lämpar 

sig till de flesta fastigheter, oavsett om de är stora eller små! Nytt för 2022, 
inomhusenheten finns även i svart utförande.

• Energiklass A+++

• Ger upp till 3,70kW värme vid -25°C

• Garanterad värmedrift ner till –35˚C

• Underhållsvärme +8/+15 °C

• 5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

Panasonic CZ - "Basic-modellen" 
En prisvärd modell med de viktigaste grundfunktionerna, för 
mindre fastigheter. Om det finns ett behov av att kunna styra 
via mobiltelefonen, så eftermonteras enkelt en Wi-Fi-styrning. 
5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

Garanterad värmedrift ner till –25˚C
Underhållsvärme +8/+15 °C

Lämplig för normalstor villa & fritidshus  - NZ25YKE/NZ35YKE

• Panasonic NZ - "Mellan-modellen" med hög standard!En
modell med god värmeeffekt, luftrening, WiFi-styrning &
högsta energiklass. Modellen lämpar sig särskilt bra i ett
fritidshus eller i en normalstor villa, med sin goda
spridningsförmåga, låga elförbrukning, Nanoe X luftrening.

• Energiklass A+++
• Ger upp till 3,03 kW värme vid -25°C
• Garanterad värmedrift ner till –35˚C
• Underhållsvärme +8/+15 °C
• 5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

Lämplig för de flesta villor, fritidshus eller garage - HZ25XKE/HZ35XKE



Med Air Patrol kan du fjärrstyra och övervaka värmen i ditt fri tidshus 
via sms eller en app i mobilen eller surfplattan - Var du än befinner dig!

Air Patrol fungerar till de flesta fabrikaten- Bosch, Daikin, Fujitsu, IVT, 
LG, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Toshiba m fl. Vi har fler fjärrstyr-
ningssatser i vårt sortiment- vi hjälper dig att hitta rätt lösning till just 
din luftvärmepump!  SIM-kort ingår ej i priset. 

Väderskydd Ekonomi 
Robust skärmtak i galvad och 
pulverlackad plåt, kan extraut-
rustas med sidoplåt

Väderskydd Standard 
I grundbehandlad furu, kan 
målas i husets färg för ett 
diskret montage 

Väderskydd Premium 
Ett rejält väderskydd i gal vad 
och pulverlackad plåt med 
praktisk servicelucka

Vibrationsdämpare Premium 
Eliminerar vibrationer och 
resonans från utedelen, fjädrar 
i galvat stål, 4-pack

OPTIMAL FUNKTION MED SMARTA & PRAKTISKA TILLBEHÖR

500 kr
RABATT

VID KÖP AV

 LUFTVÄRMEPUMP

AIR PATROL. STYR & ÖVERVAKA 
DIN VÄRMEPUMP VIA MOBILEN.

kylaovarme.com

Sid 2 (2)
Tillbehör 

AIRMOVE 3.0 - FRISKLUFTSVENTILEN 

Problem med huvudvärk och trötthet? Besväras du av luftvägsirritationer eller hudbesvär? 

Symtom som ofta kan relateras till inomhusklimatet. Den smarta friskluftsventilen Airmove 

3.0 förser ditt hus med precis lagom mängd luft, för ett friskt och trivsamt inomhusklimat. 

Airmove 3.0 är självreglerande för att förhindra obehagligt kallras från ventilen när det är 

kallt ute.  

AIRMOVE 2.0—CIRKULATION MELLAN VÅNINGSPLANEN 

Problem med att få värmen att fördela sig jämnt i huset? 

Med en luftvärmepump eller braskamin på bottenvåningen kan det ibland uppstå stora 

temperaturskillnader mellan våningsplanen. Airmove 2.0 flyttar ner luft från övervåningen 

så att det bildas ett undertryck, vilket medför att den varmare luften från bottenplanet na-

turligt rör sig upp till övervåningen. 

AIRMOVE 1.1 - CIRKULATION MELLAN RUMMEN 

Problem med stora temperaturskillnader mellan olika rum på samma våningsplan? 

Det är inte alltid helt enkelt att uppnå en jämn temperatur i alla rummen. Airmove 1.1 för-

bättrar luftcirkulationen i huset för att värmen från luftvärmepumpen eller braskaminen ska 

nå alla ytor i huset. 

FÖRBÄTTRA SPRIDNINGEN FRÅN LUFTVÄRMEPUMPEN 

OCH FRÄSCHA UPP INOMHUSLUFTEN! 



ÖKA BESPARINGEN OCH HÖJ KOMFORTEN
PÅ ER LUFTVÄRMEPUMP

-ÄVEN DIN LUFTVÄRMEPUMP BEHÖVER REGELBUNDEN SERVICE FÖR ATT FUNGERA OPTIMALT!

En grundlig genomgång av din luftvärmepump, 
med rengöring, felsökning och funktionstest. 
Rekommenderas för alla anläggningar minst vart 
tredje år.

VISSTE DU ATT......
Redan efter bara ett års användning  kan en luftvärmepump 
tappa en tredjedel av sin ursprungliga effekt eftersom vär-
meväxlaren satts igen av damm och partiklar. Efter tre års 
användning är det inte ovanligt att så mycket som halva den 
ursprungliga effekten har gått förlorad.

Detta medför att utrustningen utsätts för onödigt hårt sli-tage 
och att varken energibesparingen, värme kapaciteten eller 
livslängden motsvarar vad du förväntade dig när du 
investerade i anläggningen. 
Dessutom kan det med tiden uppstå missljud samt upp-komst 
av virus, mögel och dålig lukt i en luftvär mepump eller 
luftkonditionering som inte har fått nödvändigt un-derhåll. 

- Regelbunden service av din luftvärmepump maximerar 
effekten och energibesparingen samtidigt som både en-
ergiförbrukningen och risken för dyra och onödiga repa-
rationer minimeras!

• Rengöring av inomhusdelen med ångtvätt, demontering
av plast kåpor för att vi ska komma åt överallt

• Kontroll av kondensvattenflöde vid kyldrift
• Kontroll och rengöring av fläkthjul
• Kontroll av vibrationsdämpare
• Kontroll och eventuell efterdragning av elanslutningar
• Rengöring av utomhusdelen med ångtvätt
• Läckagesökning
• Batteribyte i fjärrkontrollen
• Mätning av temperatur och luftflöde före och efter service

PREMIUMSERVICE
VI  INSTALLERAR  DIN VÄRMEPUMP  
SNYGGT OCH TRYGGT!

Att din nya luftvärmepump blir riktigt monterad har ofta 
större betydelse för funktionen än kvalitén på själva 
aggregatet. Därför levereras alltid våra luftvärmepumpar 
installerade, intrimmade & klara av en erfaren kyltekniker. 
Allt arbete med HFC-gaser kräver en certifiering som 
utfärdas av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm 
AB). 

Privatpersoner, företag eller installatörer utan certifikat är 
därmed inte behöriga att installera luftvärmepumpar. 

För din trygghet är vi även medlemmar i Svenska Kyl & 
Värmepumpföreningen, vilket garanterar att våra 
installationer alltid följer branschens riktlinjer.
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