
COMFORT Air Conditioning R410a

WCELLAR
kW 4,9 6,9 9,3 11,6 13,6 18,5
kW 5,6 8,0 11,2 14,0 15 22,4

U-50PE1E5
U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A
U-100PE1E8A

U-125PE1E5A
U-125PE1E8A

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE1E8

S-71PKE5A S-100PKE5A

S-71PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-140PU1E5A

S-71PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-140PF1E5A

S-71PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-140PT2E5A

S-200PE2E5 S-250PE2E5

CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4

CZ-RTC4

 

 . 

Split air conditioner voor wijnkelder en commerciële 
lokalen lage temperatuur tot 8°C WCELLAR

Deze air conditioner combinatie van het reeks PACi is voorzien voor speciale toepassingen voor de 
temperatuur in ruimtes tussen 8 en 24°C te houden nattebol (10-30 °C drogebol) om de ontwikkeling 
van bacteries te voorkomen en de conservering van voeding, bloemen of wijn te verbeteren.
Daarom is het noodzakelijk de binnenunit surdimensionner en sommige parameters via de 
afstandsbediening CZ-RTC2 te veranderen.

Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
SINGLE

Buitenunits

Binnenunits

wandmodel

cassette

kanaalmodel lage druk

plafondconsole

kanaalmodel hoge druk

TOEBEHOOR
Koeltechn. leidingen + reductie Zie  Air Conditioning ACCESSORIES
VERPLICHT TOEBEHOOR
Afstandsbediening

Alleen toegelaten indien een bescherming tegen wind en sneeuw was geïnstalleerd.

Daarvoor vastgestelde stabiele koelings- en verwarmingspunt.

Temperatuurbereik voor wijnkelder Temperatuurbereik voor wijnkelder
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Temperatuur luchtinlaat binnen (°CWB) Temperatuur luchtinlaat binnen (°CWB)
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COMFORT Air Conditioning
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WCELLAR
kW 13,6 18,5 23,2
kW 13,6 22,4 28,0

TWIN

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE1E8 U-250PE1E8

S-100PKE5A
+

S-100PKE5A

S-100PU1E5A
+

S-100PU1E5A

S-125PU1E5A
+

S-125PU1E5A

S-140PU1E5A
+

S-140PU1E5A

S-100PF1E5A
+

S-100PF1E5A

S-125PF1E5A
+

S-125PF1E5A

S-140PF1E5A
+

S-140PF1E5A

S-100PT2E5A
+

S-100PT2E5A

S-125PT2E5A
+

S-125PT2E5A

S-140PT2E5A
+

S-140PT2E5A

CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4

R410a

CZ-RTC4

Modellen U-...PE1E5A: 1x230 V
Modellen U-...PE1E8A: 3x400 V 

Toepassingen
Wijnkelder 
Ijssalon
Bloemenwinkel
Slachtkippen fabriek
Eetzaal voor hotel
Eetzaal voor supermarkt
Graan-entrepot
Voeding-entrepot
Levensmiddelen-fabriek
Voedselvertrekkingscentrum
Voedselbereidingsfabriek
Saladeaanplant …

Werkingsbereik Koelen
Verwar-

men

Binnentemperatuur
min.-max.

8°C 
à 24°C

16°C 
à 30°C

Buitentemperatuur
min.-max.

-5°C * 
 à 43°C

-20°C 
à 15°C

* -15°C: Alleen indien een bescherming tegen wind was geïnstal-
leerd en de bescherming tegen sneeuw toegelaten is.

Koelvermogen
Verwarmingsvermogen

Buitenunits

Binnenunits

wandmodel

cassette

kanaalmodel lage druk

plafondconsole

TOEBEHOOR

Koeltechnische leidingen 
+ reducties
en/of verdelerkasten

Zie  Air Conditioning ACCESSORIES

VERPLICHT TOEBEHOOR
Afstandsbediening

- De reeks is beperkt voor bovenstaande voorziene combinaties.

- Het is noodzakelijk een oplossing als gevolg van een mogelijke condensatie van de ventilatie-
kleppen van de buitenunits te voorzien. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld van 
schade die door condensatie verookzaakt is, de installateur moet een speciale isolatie van deze 
elementen en van de condensatiebak voorzien.

- Dit systeem kan de hygrometrie controleren, een bevochtiger moet worden voorzien als noodig.

- Behalve de koeltechnische leidingen moeten koelreducties worden voorzien volgens de keuze
van de modellen en de verdelerdozen voor de bi-split modellen.
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