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Nowoczesne klimatyzatory oferuj
szereg technologii, które pozwala-
j  obni y  zu ycie energii i utrzy-

ma  po dan  temperatur . S  to m.in. in-
teligentne czujniki, które automatycznie 
dostosowuj  prac  jednostki do obecno-
ci i aktywno ci domowników, technologia 

Inverter+ zmniejszaj ca zu ycie energii 
a  do 38 proc. czy te  aplikacje pozwalaj -
ce zdalnie kontrolowa  urz dzenie za po-
moc  smartfonu czy tabletu. Wszystkie te 
funkcje cz  w sobie jednostki na cienne 
Panasonic Etherea Z i jednostki TZ. 

Pierwszy parametr na jaki nale y zwró-
ci  uwag  to klasa efektywno ci energe-
tycznej systemu klimatyzacji. To ona in-
formuje o zu yciu pr du generowanym 
przez urz dzenie i pozwala porówna
ze sob  produkty ró nych producentów, 
gdy  zasady etykietowania s  ustalone od-
górnie. Modele Etherea Z charakteryzu-
je najwy sza klasa energetyczna A+++ 
(w trybie ch odzenia), za  urz dzenia TZ 
spe niaj  standard A++. Co wa ne, jed-
ne i drugie jednostki s  w stanie efek-
tywnie dzia a  przez ca y rok, nawet wte-
dy, gdy temperatury na zewn trz osi gaj
-15°C (w trybie grzania) lub -10°C (w try-
bie ch odzenia).

Na niskie zu ycie energii klimatyza-
torów Panasonic wp ywa mi dzy inny-
mi system EcoNavi, sk adaj cy si  z dwóch 
czujników – jeden z nich kontroluje po-
ziom nas onecznienia w pomieszczeniu, 
a drugi obecno  i aktywno  osób. Dzi ki 
temu jednostka automatycznie dostosowu-
je swoj  wydajno  do faktycznego zapo-
trzebowania na ogrzewanie lub ch odze-
nie, zapewniaj c optymaln  temperatur .

Przyk adowo, je li urz dzenie pracu-
je w trybie ch odzenia, a warunki pogodo-
we ulegn  zmianie z nas onecznienia na 
zachmurzenie/noc, to system zidentyfikuje 
mniejsze zapotrzebowanie na ch odzenie 
i ograniczy wydajno  klimatyzatora tak, 
by temperatura zadana podnios a si  o 1°C. 

Z kolei dzi ki drugiemu czujnikowi, 
system doprowadzi do obni enia tempe-
ratury wtedy, gdy wykryje wy sz  aktyw-
no  osób. Dodatkowo nadmuch powietrza 
zostanie skierowany w stron  obecnych 
osób, co pozwoli odpowiednio zredukowa
wydajno  klimatyzacji w pozosta ych cz -
ciach pomieszczenia.

Istotnym parametrem dla domowych 
urz dze  klimatyzacyjnych jest te  nat e-
nie d wi ku, jakie generuje jednostka we-
wn trzna podczas pracy. Dla nowych sys-
temów Panasonic jest to jedynie 20 db(A) 
w przypadku modeli TZ i 19 db(A) w przy-
padku modeli Etherea Z, co oznacza prak-
tycznie nies yszalny szum. Ponadto 
konstrukcja jednostek zosta a tak zapro-
jektowana, by zajmowa y one jak najmniej 
miejsca i mo na je by o je atwo dopasowa
do wystroju zarówno domowego, jak i biu-
rowego wn trza. 

Czyste powietrze w domu gwarantu-
je system Nanoe, który usuwa a  99 proc. 
szkodliwych bakterii, wirusów oraz ple-
ni znajduj cych si  zarówno w powie-

trzu, jak i tych pokrywaj cych powierzch-
nie. W przypadku klimatyzatorów z linii 
TZ rol  t  spe nia w filtr PM2.5, mo liwia-
j cy skuteczne usuwanie zawieszonych po-
wietrzu drobnych cz stek i py ów rednicy 
mniejszej ni  2,5 mikrometra. 

Z my l  o zwi kszeniu oszcz dno-
ci Panasonic umo liwi  tak e korzysta-

nie z aplikacji IntesisHome. Zapewnia ona 
zdalne sterowanie klimatyzacj  za po-
moc  smartfonu b d  tabletu z systemem 
Android i iOS lub komputera z dost pem 
do Internetu. Aplikacja pozawala monito-
rowa  zu ycie energii w cyklu tygodnio-
wym, miesi cznym i rocznym, a tak e za-
rz dza  prac  urz dzenia. To oznacza 
wygod  i pe n  kontrol  nad jednostk .

Inteligentna klimatyzacja w parze z oszcz dno ci
Upalne lato w pe ni, dlatego wiele osób poszukuje efektywnych rozwi za  klimatyzacyjnych do swojego 
domu. Podczas dokonywania wyboru nale y pami ta , e nowoczesne urz dzenia nie tylko ch odz
pomieszczenia, ale tak e poprawiaj  jako  powietrza, zapewniaj c maksymalny komfort u ytkowników. 
Co wi cej, dostosowuj  swoj  prac  do aktywno ci domowników, dzi ki czemu nie obci aj
nadmiernie domowego bud etu.
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