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FINANSIERING
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda finansieringslösningar till företag och juridiska personer.

• Leasing

• Hyra

• Funktionshyra

Via en enkel portal kan du smidigt 

räkna på olika alternativ och ta fram 

en månadskostnad. Välj antal månader 

finansieringen ska vara på och bestäm om 

det ska vara ett restvärde (leasing).

Kontakta oss för mer information!



PANASONIC | TZ

CS-TZ25TKEW-1

CS-TZ42TKEW-1

Kylkapacitet   (kW)   8,1  

Värmekapacitet   (kW)   9,9

Ljudtrycksnivå db (Kyla/Värme max-min) 49/40/37 — 49/40/37

Mått/Nettovikt  (HxBxD/kg)  302x1102x244/13 

(*innedel) 

CS-TZ71TKEW-1

Panasonic TZ25/35/42750/60/71 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av lokaler. 

Kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning.

 

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva köldmediet R32 som dessutom ger mindre

slitage och förlänger värmepumpens livslängd. 

Panasonic TZ väggmonterad split finns med kylkapacitet från 1,60 - 8,10 kW och värmekapacitet  

2,60 - 9,9 kW. Nedan visas ett urval, fler modeller finns - kontakta oss för mer information.

Kylkapacitet   (kW)   4,6  

Värmekapacitet   (kW)   6,8

Ljudtrycksnivå db (Kyla/Värme max-min) 44/33/31 — 46/37/30

Mått/Nettovikt*  (HxBxD/kg)  290x799x197/8   

(*innedel)

Kylkapacitet   (kW)   3  

Värmekapacitet   (kW)   4,1

Ljudtrycksnivå db (Kyla/Värme max-min) 42/28/22 — 42/29/24

Mått/Nettovikt*  (HxBxD/kg)  290x799x197/8   

(*innedel)

VÄGG - SPLIT



PANASONIC | TKEA
SERVERRUMSKYLA

Panasonics väggmonterade  
luftkonditioneringar för serverrum  

är designade för professionellt bruk  
och lämpliga i känsliga lokaler där temperaturen 
bör vara konstant oavsett utomhustemperatur. 

 

• Designat för att köras dygnet runt, alla veckor om året - 24/7 
• Styrning av systemet med PAW-SERVER-PKEA 
• Stort spann i kapacitet - från 2,5 till 7,1 kW 
• Högsta energieffektivitet - A+++ (2,5 - 5kW-enheterna) 
• Högeffektiva även vid -20° C 
• R32 köldmedium som är mer miljövänligt 
• Kullager med extra hållbarhet 
• Välj till rörsensorer för att undvika förfrysning 

Två sammankopplade TKEA-system för maximal trygghet 

Systemen körs växelvis med 12-timmarsintervall för  
maximal livslängd av kompressorn. 

Om enhet A får problem så kopplas automatiskt  
enhet B på och skickar larm om fel.

Maximal trygghet Ständig system-backup

Om rumstemperaturen i serverrummet ökar till mer än +28° C 
körs båda systemen parallellt och skickar larm till användaren. 

Behovsstyrd drift



Om enhet A får problem så kopplas automatiskt  
enhet B på och skickar larm om fel.

PANASONIC | FREE MULTI
MULTIPLA INNEDELAR - EN UTEDEL

Panasonics väggmonterade luftkonditioneringar för serverrum är 
designade för professionellt bruk och lämpliga i känsliga lokaler där 
temperaturen bör vara konstant oavsett utomhustemperatur. 
 

Varför en multi-split är bättre än flera enskilda split-enheter

• Endast 1 kompakt utomhusenhet (upp till 5 innedelar kan anslutas till 1 utedel)
• Ökad komfort i huset eftersom varje rum har en egen inomhusenhet för värmedrift
• Mycket kraftfullare än en single-split
• Effektivare då enheterna inte alltid körs på full kapacitet
• Möjligt att ansluta alla typer av inomhusdelar: exempelvis väggtyper och konsoler, beroende på vad som passar bäst för ditt hus

Lösning med singel-split  

Inomhusenheten är
placerad i huvudentrén och värmer hela huset. 

Vissa rum kanske inte värms upp perfekt, vilket orsakar 

bristande komfort. 

Lösning med multi-split  

Med en utomhusenhet kan du ansluta upp till  
5 inomhusenheter. 

Det finns en inomhusenhet per rum eller område.  
Det ger en drastisk höjning av komfortnivån.

På taket finns bara en utomhusenhet. 

CS-Z50UB4EAW

CS-Z35UD3EAW

CU-4Z80TBE

Free Multi-
Produkter

i urval

4,5-11,5 kW
 Kyla

5,6-14,5 kW 
Värme



R32 PACi-sortiment hjälper dig hitta mer miljövänliga lösningar i kommersiella 
tillämpningar. Detta köldmedium ökar även systemets verkningsgrad. 
Panasonic PACi R32 innehåller alla modeller från 4 upp till 27 kW, lösningen 
med låg global uppvärmningspotential för detaljhandeln.

PACi
KOMMERSIELLA LUFTVÄRMEPUMPSLÖSNINGAR

Panasonic PACi R32 upp till 27,00 kW kyla och 29kW värme.

R32

Enastående prestanda vid låga temperaturer, hög 

energieffektivitet, strömförbrukningen visas på 

fjärrkontrollen. Användningen av energisparande 

design för konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, 

kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt 

COP-värde som

rankas i toppklass inom branschen. Det minskar CO2-

utsläppen genom lägre energiförbrukning och sänker 

driftskostnaderna

PACi Elite. Från 4 till 27 kW.

· Uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav för att 

garantera kvalitet och säkerhet

· SEER i toppklass: A+++/SCOP: A+++ vid 3,60 kW (i 

90x90-kassett)

· Kyldrift är möjlig när utomhustemperaturen är så hög 

som 46 °C

· DC-inverterteknik i kombination med R32 och R410A

· Kyldrift är möjlig när utomhustemperaturen är så låg 

som −15 °C

· Värmedrift är möjlig när utomhustemperaturen är så 

låg som −20 °C

· Kompakta utomhusenheter

· Automatisk omstart från utomhusenhet

· Olika systemalternativ som dubbel, trippel eller dubbel-

twin

Med hög kvalitet i design och konstruktion är PACi 

Standard den perfekta lösningen för projekt som 

kräver kvalitet med en begränsad budget. Tack vare 

dess kompakta storlek och låga vikt är den dessutom 

idealisk för installationer med begränsat utrymme, 

inklusive små bostäder och kommersiella tillämpningar. 

Utomhusenheten är mycket kompaktare än den 

föregående modellen. Den tunna och lätta utformningen 

gör att utomhusenheten för PACi kan installeras i ett stort 

antal situationer.

PACi Standard. Från 4 till 15 kW.

· Bra balans mellan systemets kostnad och dess 

energieffektivitet

· SEER och SCOP i toppklass för vanliga invertermodeller

SEER: A++/SCOP: A++ vid 6,00 och 7,10 kW (i 90x90-

kassett)

· Kan använda samma styrenhet som ECOi

· Kompakta utomhusenheter

· Dubbla anslutningar är möjliga

· Kyldrift ner till −10 °C

· Värmedrift ner till −15 °C

PACi Elite PACi Standard



Vägghängda modeller i många olika storlekar. 

Från 4 kW till 10,5 kW. Finns till både Elite och 

Standard.

VÄGG

Takmodeller finns i storlekarna 4 kW till 15 kW 

och finns till både Elite och Standard. 

TAK

60*60 eller 90*90. Finns från 4 kW till 15 kW. 

Finns till både Elite och Standard. 

4-VÄGSKASSETT

Kanalanslutna modeller för både lågt och högt 

statiskt tryck. Finns i storlekar 4 kW till 27 kW. 

Finns till både Elite och Standard. 

KANAL



DX AEROTEMPER

AT D X  1 0 - 3 0

DX Aerotemper för extremt effektiv uppvärmning av lager, 
verkstäder, sporthallar, bilhallar eller liknande typer av större 
lokaler. Speciellt framtagen för installation i smutsigare miljö. 

• Effektiv för både kyl- & värmedrift.
• Extra kondensisolering mellan hölje och coil.
• 4mm bred lamelldelning för minimalt underhåll i smutsig miljö
• Kullagrade fläktmotorer med termoskydd
• IP 44  - tål tuff rengöring
• Kinnan ATDX Styrkit med fläktomkopplare samt systemkontroll

Maxkapacitet 
värme

9-29 kW

Maxkapacitet 
kyla

9-27 kW



AT D X  1 0 - 3 0

AHU

Luftbehandlingsaggregatet är den viktigaste delen i ett ventilations- och luftkonditioneringssystem gen-
om att se till att det kommer ren och frisk luft till slutna utrymmen. 

För att uppnå ett bra inomhusklimat värms eller kyls luften innan den når rum och lokaler och i vissa fall 
tillsätts även fukt.

Panasonics kontrollenheter gör det enkelt att koppla samman utomhusenheter med befintliga luftbehan-
dlingsaggregat.

Med Panasonics LBA-kontroller ansluts PACi/ECOi-utomhusenheter mot luftbehandlingsaggregat 

Systemet kan anpassas efter behov, från 5.0 - 189 kW.

Med den nya LBA-kontrollen är det enkelt att ansluta Panasonic PACi och VRF utomhusdelar mot luftbe-
handlingsaggregat med en kylkrets utan vatten eller glykol. De flexibla anslutningsmöjligheterna gör att 
Panasonic LBA-kontroll enkelt kan integreras och interagera med övergripande styrsystem. 

LBA-kontrollerna kommer i tre utföranden. Avancerad, Medium & Lätt

AHU - LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Komplett styrbox med givare och kontroller.

1. LBA-kontroll
2. Externt styrsystem
3. Kapacitetsstyrning 0–10 V
4. Utomhusenhet av PACi- eller ECOi-typ
5. Luftbehandlingsaggregat (LBA)

6. Avluft
7.Utomhusluft
8. Frånluft
9. Tilluft

Panasonic LBA-kontroll, 5-189 kW ansluten 
till PACi- eller ECOi-utomhusenhet (bilden 
ovan)

Huvudsakliga delar i ett mekaniskt 
ventilationssystem (bilden ovan)



ECOi EX
VRF-system i världsklass

Ett VRF-system med energisnål prestanda, kraftfull drift, 

tillförlitlighet och komfort som överträffar allt som tidigare var 

möjligt. Det representerar ett verkligt generationsskifte inom 

lösningar för luftkonditionering.

För lätt kommersiell användning och 

användning i bostäder. Det mest fl exibla

VRF-systemet någonsin. Perfekt för medelstora 

byggnader.

• Upp till 15 innedelar

• fr 12-28 kW

• 2-rörssytem, kyla eller värme

Mini VRF

Energisnål prestanda, kraftfull drift, 

tillförlitlighet och komfort som överträffar allt 

som tidigare varit möjligt.

• Kyla eller värme

• 22-56 kW i singelutförande

• Upp till 4 utedelar kan parkopplas (4*56 kW 

per krets)

• Upp till 64 innedelar

2-rörs VRF

Välj och kombinera olika innedelar.

• 1-,2-4-vägskassett

• Kanal

• Vägg

• Golv

• Tak

• Vatten/hydromodul

• Ventilation

Innedelar

VRF system med värme och kyla samtidigt 

för den bästa lösningen för de mest 

krävande kunderna.

• Kyla och värme samtidigt

• 22-45 kW i singelutförande

• Upp till 52 innedelar

• Störst komfort och energibesparing

3-rörs VRF



L U F T / VAT T E N

T-CAP 
100% 

kapacitet till 
-20 C

Luft/vatten-värmepumpar i 2 versioner, standard och T-CAP för bostäder 

och kommersiella tillämpningar. Med kapaciteter från 3 kW upp till 16 

kW är Aquareas värmepumpsortiment det största på marknaden, vilket 

garanterar att du kan hitta ett system oavsett ditt kyl- eller värmebehov. 

Den kostnadseffektiva och miljövänliga lösningen är lämplig för 

nybyggnation och renoveringsprojekt.

Kompakt utförande med allt i en enhet på 

byggnadesns utsida. Kan kopplas till befintliga 

systemtankar. Finns i både standard och T-CAP 

utförande. 

Monoblock

Kompakt luft/vatten-värmempump som kan kopplas 

mot befintliga systemtankar. Förberedd för styrning av 

tappvarmvatten. Finns i både standard och T-CAP utförande. 

DX-utförande.

Split

Komplett system med integrerad varmvattenberedning. Finns i både 

standard och T-CAP utförande.. DX-utförande.

All in One

Kombinera med fördel luft/vatten-värmepumpar med 

fläktkonvektorer. Vi har ett stort sortiment. 

Kontakta oss för mer information.

Fläktkonvektorer



Kinnan Business Solutions är Kinnan AB’s varumärke som är riktat mot 

kommersiella produkter och användningsområden. Med ett av marknadens 

mest heltäckande business-sortiment har vi produkter för alla lokaler och 

användningsområden när det kommer till Kyla och Värme.

Med Kinnan Business Solutions kan du som vår kund känna dig helt trygg!

Kontakt: 0171-47 90 75
info@kinnan.se

Kinnan AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i denna broschyr.


