
PANASONIC FLAGSHIP-seriens nya luftvärmepumpar ändrar folks
uppfattning om värmepumpars effektivitet.

Modellerna HE9PKE och HE12PKE har genomgått en omfattande uppgradering. Panasonic som är marknadsledaren 
på luftvärmepumpar i Norden, har satsat all sin know-how som de samlat på sig under över 30 år, på produktutveck-
lingen av dessa nya modeller som är avsedda för nordiska förhållanden.

En förbättrad värmeeffekt, ett otroligt bra SCOP-värde, hela 4,9 för HE9PKE, en mycket låg ljudnivå även
under avfrostning och inomhusdelens relativt lilla storlek gör att dessa nya modeller ligger i det absoluta
toppskiktet på marknaden. 

Det lönar sig att värma upp sitt hus året om med Panasonic HE-serien,
även under tuffa köldperioder, då pumpen ger en utomordentlig
värmefaktor även när det råder bister vinterkyla.
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En trygg investering
Trygghetsgarantiprodukt ® är ett varumärke registrerad av ScanMont’s moderbolag Scanoffice Oy.  
Med den kvalitetsstämpeln skiljer sig ScanMonts luftvärmepumpar från andra produkter på marknaden.  
Våra produkter säljs, installeras och servas av ScanMonts auktoriserade Energipartners.

De garantier som gäller för trygghetsgarantiprodukter är ScanMonts egna garantiåtaganden och är 
inte kopplat till någon hemförsäkring eller dylikt.

Trygghetsgarantiprodukt
Då nya modeller kommer ut på marknaden genomför ScanMonts tekniska avdelning en serie tester. 
Först testkör vi maskinerna i vårt eget kyllaboratorie med temperaturvariation mellan -30 °C - +10°C 
och därefter installeras de nya modellerna ute i verkligheten för att genomföra fälttester. 

ScanMonts Trygghetsgaranti ®
På kartongen med ScanMonts luftvärmepump sitter det en ScanMonts Trygghetsgarantidekal.  
Dekalen är en garanti för produktens kvalitet samt en väl fungerande support under pumpens hela livstid. 

ScanMont samarbetar med ett stort antal återförsäljare i Sverige. Vi tillsammans med våra återförsäljare 
ansvarar för att produkterna som vi levererar fungerar optimalt. 

Kort om Scanoffice Oy, ScanMonts moderbolag
Scanoffice Oy är grundat 1984 och är ett av Nordeuropas största företag inom import och partihandel av 
luftvärmepumpar. Företaget samarbetar med hundratals återförsäljare i Finland, Sverige och Norge. Scanof-
fice omsatte drygt 300 Mkr under 2011 och bolagets kreditbetyg har sedan många år varit AAA.

Stöttepelaren för vår affärsverksamhet är hög kvalitet. Under åren har Scanoffice Oy skapat starka och väl 
fungerande relationer till världsledande värmepumpstillverkare. Scanoffice säljer luftvärmepumpar, 
bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar samt fastighetsvärmepumpar, tillbehör och installationsmaterial.

ScanMonts testprogram i vårt köldrum genomförs i två 
delar. Värmepumpens funktioner testas ned till -30 °C  
i utomhustemperatur. Under detta funktionstest 
testar man värmepumpens funktion och prestanda 
under mycket krävande förhållanden. 

Man får också nyttig information om utedelens funktion, 
längd och frekvens på avfrostningscykeln. Just avfrost-
ningen är mycket viktig för hur värmepumpen klarar av 
det tuffa klimatet som råder i Norden.

ScanMonts testlaboratorium 07/2012. 
Ny modell testas vid -30°C utomhustemperatur, avfrostningstest.

ScanMont AB är en del av Scanofficekoncernen som grundandes 
1984 som är det största bolaget inom import- och grosshandel av 
värmepumpar i Norden. Förra året levererade koncernen nära 40 
000 värmepumpar till Nordens krävande marknad.  
Vi lagerför cirka 6000 maskiner och tillbehör i vårt centrallager för 
att kunna säkerställa snabba leveranser.
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Utomhusdel

Installationsdata

Egenskaper

Värmeeffekt (nominell)

Användningstemperatur
Förbrukningseffekt (nominell)

COP-värmefaktor

Energiklass

Kyleffekt (nominell)
Användningstemperatur

Energiklass

Förbrukningseffekt (nominell)

Mått, h x b x d
Vikt

Luftflöde (min-max)

Ljudnivå (min-max)

Mått, h x b x d
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Ljudnivå, max

Rördimension, vätska

Max rörlängd

Elmatning

Spänning, fas/frekvens

Fabriksmonterad vinterutrustning

Rördimension, gas
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V, Fas/Hz

HE9PKE

CS-HE9PKE

CU-HE9PKE
0,85-6,55(3,2)

-25 ~ +24
0,575

5,57

A++

0,85-3,0 (2,5)
16 ~ +43 16 ~ +43

0,575

295x870x255

23-39

407-807

622x824x299

38

47

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

15

inomhusdel

230, 1/50

HE12PKE 

CS-HE12PKE

0,85-7,75 (4,2)

-25 ~ +24
0,845

4,97

A++

0,85-4,0 (3,5)

0,845

A+++
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453-845

26-42

622x824x299

38

50

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

15

inomhusdel

230, 1/50

Automatisk
Econavi
Avfuktningsfunktion

Luftfiltering Nanoe-G
Automatisk återstart efter strömavbrott

Trygghetsgarantiprodukt

ja ja

ja

ja

ja

ja

ja ja

ja

A+++
SEER 9,1 8,9

ja

EER, kylfaktor W/W 4,225,43

10

Automatisk

295x870x255

ja ja
Sweep-funktion av luftflödena

CU-HE12PKE
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ScanMont
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Garanti

ScanMont

ScanMont

Inverter+ systemet ger 
energibespar ingar på 
upp till 50 %. Du och 
naturen vinner på det.

energi- 
besparing
i klass A

Nanoe-G är ett system  
som använder nanoteknik  
för att rena luften i 
rummet. Resultatet är ett 
renare inomhusklimat.

luftrening
med 
nanoteknik

Econavi-tekniken känner av 
och minskar onödig drift 
genom att optimera systemet 
efter inomhusmiljön. Du kan 
effektivt spara energi med 
bara en knapptryckning.

solljus- 
detektering

Vår utomhusenhet är  
en av de tystaste på 
marknaden. Inomhus-
delen avger nästan 
omärkliga 23 dB.

supertyst 
fläkt
23 dB

SUPER QUIET

Panasonics värme- 
pump ger värme vid 
utomhustemperaturer 
ner till -25 °C.

värmekapacitet
ner till
-25ºC 
Testad av SP
OUTDOOR 
TEMPERATURE

förhindrar
frysskador

SUMMER HOUSE

Du kan även använda underhålls-
värme, +8 ºC/+10 ºC grader. På så  
sätt förhindrar du att temperaturen  
i huset går ner mot fryspunkten  
under de kallaste vintermånaderna 
samtidigt som minimal mängd energi 
för uppvärmning förbrukas. 

Anslutning för kommunikations- 
porten är integrerad i inomhus- 
enheten vilket gör det enkelt att 
koppla och kontrollera din värme-
pump tillsammans med ditt över-
gripande kontrollsystem.

enkel
kontroll
med BMS

CONNECTIVITY

5 års garanti. 

För mer  
information,  
kontakta din 
leverantör.

ScanMont
Trygghets-

Garanti i 5 år
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Panasonic HE9PKE ger hela 3,5 kW’s värme vid – 15 °C kyla. Något som knappast någon annan pump av 
samma effektklass klarar av. Svårigheten med utvecklingsarbetet av en ny värmepump är att utveckla en 
pump, som samtidigt är effektiv, ger en bra värmefaktor, är tyst och vars storlek är relativt liten.  

Att tillverka en värmepump som har låga ljudnivåer vid lägsta fläkthastighet är enkelt och av begränsat 
värde för dig som konsument. Om man har köpt en värmepump är det för att man vill få varmt i huset 
och då räcker oftast inte lägsta fläkthastighet. Ett mer normalt läge är att värmepumpen använder en 
högre fläkthastighet och därmed är det ljudnivån vid högre fläkthastigheter som är mest intressant för 
användaren. Lågt ljud vid höga fläkthastigheter är den stora utmaningen och där ligger Panasonic i topp.

Det är viktigt att kolla att värmepumpens mått fungerar i den miljö den skall sitta, så att man får en snygg 
och väl fungerande installation. Panasonic HE9PKE är designad för att smälta in i hemmiljö och har vunnit 
flera designpriser för snygg och smart design.
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Fem års fullgaranti borgar för kvalitet!
Garantin ges av ScanMont AB som är dotterbolaget till Scanoffice Oy, Nordens största aktör inom vär-
mepumpsbranschen, som grundades 1984. Vi ger garantin direkt till slutkonsument utan försäkrings- 
bolag eller andra mellanhänder.  Vi ger support till våra återförsäljare för de värmepumpar som har 
köpts in från oss när det gäller garantier, eftermarknadssupport och reservdelshantering.   

ScanMont samarbetar med ett stort antal återförsäljare i Sverige som säljer, installerar och servar värme-
pumpar till både villor och fastigheter. Tillsammans med våra återförsäljare ansvarar vi för att produk-
terna fungerar optimalt.

Fläktfunktion
Panasonic HE9PKE och HE12PKE är försedda med fläkt-
funktion, som sprider den varma luften, som kommer från 
en öppen spis eller braskamin, runt i din bostad. Med 
fläktfunktionen aktiverad blåser pumpen luft med önskad 
hastighet utan att värmepumpens egen uppvärmningsfunk-
tion är i gång och på detta sätt är det möjligt att kostnads-
effektivt ta hand om värme som produceras i huset.

Panasonic HE-serien har både +10°C och +8°C underhållsvärme

Om du vill hålla en lägre underhållstemperatur t.ex. i fritidshuset är det möjligt med en Panasonic luft-
värmepump. Du kan styra HE9PKE eller HE12PKE med din Smart Phone eller med din dator via Wi-Fi. 
Om du inte har trådlöst internet tillgängligt i ditt fritidshus, kan du använda AirPatrol fjärrstyrning, som 
fungerar med ett kontantkort och mobilnätet. Du kan få information om status på värmepumpen, tem-
peraturen i huset, larm vid ev. strömavbrott mm. 

ECONAVI

870mm

295mm

Enbart 23 dB/A – vad betyder detta?

Människoörat har svårigheter att höra ljud under 25 dB/A. Det som är det mest viktiga då man 
pratar om en låg ljudnivå, är att notera pumpens ljudnivå under avfrostningscykeln.  

Tack vare den mycket avancerade avfrostningstekniken kör pumpen avfrostning mera sällan än andra 
märken och med en lägre ljudnivå. Du får en bättre nattsömn utan störande oljud och vaknar pig-
gare på morgonen.

Samtidigt som HE-serien är tyst och effektiv, är den också konstruerad att värma vid låga fläkthas-
tigheter. HE9PKE ger 407m3/h varmluft även med lägsta fläkthastighet  vilket är 40 % mera än de så 
kallade ”tystaste modellerna” på marknaden.

En kompakt storlek och på samma gång en utomordentligt 
god värmeeffekt!

Bredare värmeeffektområde
Modellen HE9PKE har bredare (0,85 – 6,5 kW) värmeeffektområde som passar bättre för uppvärmning 
på våren och hösten när värmebehovet är lägre. Det gör att man får en optimal besparing året om.

Solljussensor

Econavi-systemets intelligenta sensorer känner av solljusets inten-
sitet och undviker onödig energiförbrukning. Econavi-sensorerna 
anpassar automatiskt temperaturen för att spara så mycket energi 
som möjligt och luften i rummet hålls varm och behaglig.

Nanoe-G luftreningssystem

Panasonics senaste värmepumpsmodeller är utrustade med ett nytt luftreningssystem som kallas Nanoe-G. Det 
använder nanoteknik för att rena luften i rummet. Det fungerar effektivt mot både luftburna och vidhäftande mik-
roorganismer som bakterier, virus och mögel och hjälper till att hålla boendeluften renare.

Fjärrstyrningssystemen 
är extra tillbehör

SOLIGT
Econavi sätts på när det är soligt.

rEducErad förLOrad EnErGI
reducerar kyleffekten med vad  
som skulle ha krävts för att höja 
temperaturen med 1 °c.

avLäSnInG
Econavi känner av och minskar 
kyleffekten.

MuLET
Econavi sätts på när det är mulet/
mörkt.

rEducErad förLOrad EnErGI
reducerar uppvärmningseffekten 
med vad som skulle ha krävts för 
att sänka temperaturen med 1 °c.

Vald temperatur

26 ºc
Vald temperatur

23 ºc
Vald temperatur

26 ºc
Vald temperatur

23 ºc
Vald temperatur

25 ºc
Vald temperatur

24 ºc

Förlorad 
energi!

Förlorad 
energi!

reducerad 
Förlorad 

energi

reducerad 
Förlorad 

energi

avLäSnInG
Econavi känner av och minskar 
uppvärmningseffekten.

nY SollJuSSenSor (Vid uPPVÄrMning)
Econavi-systemet känner av förändringar i solljusets intensitet i rummet och bedömer om det är soligt 
eller mulet eller om det är natt. förbrukningen anpassas och reduceras när det är soligt. när vädret ändras 
från soligt till mulet/mörkt kommer Econavi-sensorerna att känna av en högre ljusintensitet och skicka 
signaler om att uppvärmningseffekten kan minskas. 

nY SollJuSSenSor (Vid KYlning)
Econavi-systemet känner av förändringar i solljusets intensitet i rummet och bedömer om det är soligt eller 
mulet eller om det är natt. förbrukningen anpassas och reduceras när det inte är soligt. när vädret ändras från 
soligt till mulet/mörkt kommer Econavi-sensorerna att känna av en lägre ljusintensitet och skicka signaler om 
att kylningseffekten kan minskas.


