
Isıtmadaki 
mevsimsel 
verimlilik, 
bütün sene 
tasarruf etmenizi 
sağlayacak. 
(Enerji verimlilik 
derecesi 
A+++’dan D’ye 
kadar sıralan-
maktadır.)

5 yıl garanti. 
Dış ünite  
kompresörle- 
rinin tamamı  
5 yıllık süre 
boyunca  
garanti  
altındadır. 

Panasonic 
yenileme 
sistemi, iyi 
durumda olan 
mevcut R410A 
veya R22 boru 
sistemlerini, 
yeni ve yüksek 
verimli R32 
sistemi için
kullanabil-
menizi sağlar.

R32 soğutucu
gaz bulunduran 
cihazlarımız,
küresel ısınma 
potansiyelinde
ciddi bir düşüş 
gösterir.

Soğutmadaki 
mevsimsel  
verimlilik, bütün 
sene tasarruf 
etmenizi sağlaya-
cak. (Enerji verim-
lilik derecesi 
A+++’dan D’ye 
kadar sıralan-
maktadır.)

Inverter Plus 
Sistemi 
Panasonic’in en 
yüksek 
performanslı 
sistemlerini öne 
çıkarır.

Bu filtre, 
havadaki ev 
tozu ve polenin 
yanı sıra daha 
sağlığa
zararlı
maddeler 
bulunduran 
PM2,5 
partiküllerini de 
yakalar.

Olağanüstü 
hava 
koşullarına 
karşı tasarlanan 
Panasonic R2 
Rotary 
Kompresörü, 
yüksek 
performans ve 
verimlilik 
gösterir. 

Süper sessiz 
teknolojiye 
sahip 
cihazlarımız, bir 
kütüphaneden 
çok daha 
sessizdir 
(30dB(A)).

DUVAR TİPİ TZ COMPACT • R32

TZ COMPACT
■  Üstün Japon Teknolojisi
■  A++ Yüksek enerji tasarrufu
■  Sadece 779 mm genişliğinde kompakt ve zarif tasarım
■  Akıllı telefon ve tablet ile kontrol (dahili)
■  PM2,5 filtre ile daha temiz hava
■  Süper Sessiz! Sadece 20dB (A)
■  Aerowings ile daha fazla konfor
■  2,0-7,1 kW arası geniş kapasite seçeneği 

Bu ünite, 
içerdiği iletişim 
portu ile en çok 
kullanılan ev ve 
bina yönetim 
sistemlerine 
entegre 
edilebilir. 

Bu ünite, nerede 
olursanız olun 
konforu yönetmek 
için güçlü ve 
kullanıcı dostu 
bir Uygulama ile 
internete 
bağlanmaya ve 
akıllı telefonla 
yönetilmeye 
hazırdır.

Bu ünite, 
CZ-CAPRA1 
sistemi ile 
Panasonic 
merkezi 
sistemlerine 
entegre olmaya 
ve yönetilmeye 
uygundur. 

Aerowing 
teknolojisi daha 
fazla  
konfor sunar-
ken iç ünite-
lerde bulunan 
ikiz kanatları 
kullanarak, 
hava akışını 
tavana yön-
lendirip soğut-
ma etkisi 
yaratabilirsiniz. 

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

ENERJ‹ S‹STEMLER‹ A.fi.

R2 ROTARY 
COMPRESSOR 20dB(A)

BMS 
CONNECTIVITY

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5PM2,5 FILTER AEROWINGS R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

BUILT-IN WLAN4,60 SCOP

A++

7,00 SEER

A++
R32 INTEGRATION

TO P LINK

(*) Bu veriler serideki belirli ünitelere aittir, her modelin teknik özelliklerini ayrıntılı incelemek için broşürü okuyunuz.



PM 2,5 filtre ile daha temiz iç mekan
Bu filtre, havada asılı kalan 2,5 mikron boyutundaki 
partikülleri, saç telinin sadece %3’ü büyüklüğündeki 
parçacıkları bile, toplar. Daha temiz iç mekan hava 
kalitesi sağlanır.

1) Enerji Ölçeği Etiketi A+++’dan, D’ye kadar sıralanır. 2) Ünitelerin ses basıncı, ana gövdenin 1m önü ve 0,8m altındaki pozisyonda 
hesaplanan değeri göstermektedir. Ses basıncı, Eurovent 6/C/006-97 değerlerine uygun olarak hesaplanmıştır. Q-Lo: Sessiz mod.  
Lo: En düşük fan hızı. 3) Boru Bağlantı Noktası için 70mm ekleyiniz. 4) Dış ünnite iç üniteye göre yüksekte olduğunda.

Aksesuarlar
CZ-CAPRA1 P Link entegrasyonu için RAC arayüz bağdaştırıcısı
CZ-RD514C Duvar tipi için kablolu uzaktan kumanda
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Kit KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE
Soğutma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kW 2,00 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,20)
SEER 1) W/W 7,00 i 7,00 i 6,80 i 6,40 i 6,90 i 6,80 i 6,20 i
Giriş Gücü (Soğutma) Nominal (Min - Max) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,16) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,24 (0,42 - 2,75)
Isıtma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,60 (0,98 - 9,90)
-7°C’de Isıtma Kapasitesi kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13
SCOP 1) W/W 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,00 h 4,50 h 4,30 h 4,00 h
Giriş Gücü (Isıtma) Nominal (Min - Max) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,90 (0,21 - 2,30) 2,45 (0,40 - 2,85)

Ses Basıncı 2) Soğutma (Yüksek / Düşük / Sessiz) dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 29 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35
Isıtma (Yüksek / Düşük / Sessiz) dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

İç Ünite: 
Boyut / Net Ağırlık Boy x En x Derinlik mm / kg 290 x 779 x 209/8 290 x 779 x 209/8 290 x 779 x 209/8 290 x 779 x 209/8 290 x 779 x 209/8 302 x 1 102 x 244/13 302 x 1 102 x 244/13

Dış Ünite: 
Boyut / Net Ağırlık 3) Boy x En x Derinlik mm / kg 542 x 780 x 289 / 

24
542 x 780 x 289 

/25
542 x 780 x 289 / 

31
542x 780 x 289 / 

31
619 x 824 x 299 / 

36 619 x 824 x 299 / 36 695 x 875 x 320 / 50

Borulama Mesafesi m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30
Yükseklik Farkı (iç/dış) 4) m 15 15 15 15 15 15 20

ENERJ‹ S‹STEMLER‹ A.fi.

Yetkili Bayi

www.resenerji.com
www.panasonicklima.net

Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma Min-Max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Isıtma Min-Max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

ısıtma & soğutma çözümleri

Aerowings ile daha fazla konfor
TZ iç üniteleri Aerowings özelliğe sahiptir.

Üst düzey hava kontrolü 
Aerowings, hava akışının yönü
üzerinde size daha fazla 
kontrol sağlayan iki bağımsız 
kanada sahiptir.
Aerowings olmadan, 
doğrudan hava akışı ile hedef 
asla değişmez, böylece 
sürekli aynı noktadan 
soğutmaya maruz 
kaldığınızda üşümeye  
başlayabilirsiniz.

Süper kompakt dizayn
TZ serisi klimaların
iç üniteleri kompakttır.
Sadece 779 mm genişliği
ile kapının üzerindeki alanda
daha az yer kaplar.
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3

2
SADECE

779mm

Dahili Panasonic Wi-fi kontrolü 
Dahili  Wifi kiti sayesinde
akıllı telefonunuzu 
veya tabletinizi 
kullanarak 
konforunuzu ve güç 
tüketimini internet 
üzerinden 
ayarlayabilirsiniz.*

4

* Panasonic Comfort Cloud uygulamasını Apple Store/Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 
Comfort Cloud hizmetlerinin kullanılabilirliği Ülke ve Dile göre değişebilir. Kurulum prosedürleri hakkında 
daha fazla bilgi: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.

Konforlu, Şık ve Kompakt TZ Serisi

Dahili Arayüz
Wifi üzerinden internet
kontrolü için
dahili arayüz.
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