
Oplossingen voor koelruimtes. Instelling van de temperatuur van de ruimte op 8 °C

De lage-temperatuuroplossing PACi NX 
Elite van Panasonic koelt ruimtes af tot 
8 °C (NB)*
Speciale toepassingen, bijvoorbeeld wijnkelders.

Breed scala aan bin-
nenunits.
Om aan de behoeften 
van uw bedrijf te vol-
doen.

Buitenunits PACi NX.
PACi NX, de nieuwe generatie 
commerciële airconditioners 
die is gericht op energiebespa-
ring. Constructie van ventilato-
ren, ventilatormotoren, 
compressors en hydraulische 
modules op basis van energie-
besparend design heeft gere-
sulteerd in een hoge 
COP-waarde.

KOELRUIMTES 
TOT 8 °C (NB)

Er is een complete reeks, van 2,1 tot 23,2 kW. Deze unieke 
oplossing is ideaal voor: wijnkelders, ijsfabrieken, bloe-
menwinkels, supermarkten, graansilo’s, opslag van 
voedingsmiddelen, voedselverwerking, distributie van 

levensmiddelen, kantines, groenteverwerking... Net als 
alle binnenunits van het PACi serie, kunnen deze units 
worden gecontroleerd via het internet, waarbij een alarm 
wordt geactiveerd als er een storing optreedt.

* Bij 60% relatieve vochtigheid.

Alternatieve bediening.
CZ-RTC6, CZ-RTC6BL 
of CZ-RTC6BLW ook 
compatibel.
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Nominale omstandigheden: Koelen binnen 27 °C DB/19 °C WB. Koelen buiten 35 °C DB/24 °C WB. Verwarmen binnen 20 °C DB. Verwarmen buiten 7 °C DB/6 °C WB. (DB: droge bol ('Dry Bulb'); WB: natte bol ('Wet Bulb').)
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over ErP (Energy related Products) en energielabels naar onze websites www.aircon.panasonic.be of www.ptc.panasonic.eu.

Inlaattemperatuur van de binnenlucht °C (NB)

Alleen toegestaan na installatie van 
ventilatieopeningen met bescher
ming tegen wind en sneeuw

Gebied waar het koelvermogen 
en het verwarmingsvermogen 
voor dit doel is gefinieerd

Temperatuurbereik– temperatuurbereik voor wijnkelders.

In koelmodus. Inlaattemperatuur van de buitenlucht °C (NB).

Toepassing Eenvoudig Twin

Koel capaciteit 3,5 kW 4,9 kW 5,8 kW 6,9kW 9,3 kW 11,6 kW 13,6 kW 18,5 kW 23,2 kW

Buitenunits PACi

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5
U-71PZH3E8

U-100PZH3E5
U-100PZH3E8

U-125PZH3E5
U-125PZH3E8

U-140PZH3E5
U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Binnenunits PACi

S-6071PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E +
S-1014PU3E

S-1014PU3E +
S-1014PU3E

S-1014PU3E +
S-1014PU3E

S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E +
S-1014PT3E

S-1014PT3E +
S-1014PT3E

S-1014PT3E +
S-1014PT3E

S-6071PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E + 
S-1014PF3E

S-1014PF3E + 
S-1014PF3E

S-1014PF3E + 
S-1014PF3E

S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E +
S-6010PK3E — —

* Voor bovenstaande combinaties moeten is een specifieke configuratie ter plaatse nodig. Neem contact op met een erkende Panasonicdealer.
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Wijnkelders en speciale koelruimtes
Een van de belangrijkste functionaliteiten van de PACi-serie 
is de mogelijkheid het product aan te passen voor speciale 
toepassingen, niet alleen voor de gebruikelijke verwar-
mings- en koelingstoepassingen. Het doel van deze pro-
ductinformatie is details te geven over deze speciale 
toepassingen die een koelmodus nodig hebben om de ruim-
te in het vertrek op +8 ~ +24 °C NB (of +12 ~ +30 °C DB). 
Daartoe moet, in termen van enthalpie, de binnenunit wor-
den overgedimensioneerd en moeten bepaalde parameters 
regelbaar zijn.

Temperatuurbereik voor wijnkelder
Binnenunit Buitenunit

Werking in koelmodus +8 ~ +24 °C NB -5 (-15) ~ 43 °C DB

Installatievoorbeelden:
Om de verbreiding van bacteriën te voorkomen en de voedselveiligheid te verhogen: wijnkelders, ijsfabrieken, bloemisten, 
grills, hotelvoorraden, supermarkten, graansilo’s, opslag van levensmiddelen, voedselverwerking, distributie van levens-
middelen, kantines, saladebereiding...
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