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ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПРОДУКТЕ 

 

Прес-реліз 

Компанія «ОПТІМ» представляє новинку в своєму продуктовому портфелі:  

кондиціонер Panasonic CS/CU-Z**YKEA.  

 

 Це спеціальна серія кондиціонерів, розроблена для застосування у серверних 

кімнатах. Її особливістю є стабільна та енергоефективна робота в режимі 

охолодження навіть при низьких температурах зовнішнього повітря, а саме діапазон 

роботи кондиціонеру Panasonic CS/CU-Z**YKEA від -25ºС до +43ºС. При цьому 

значення сезонної енергоефективності SEER є одними з найкращих у галузі – 9,5 

А+++* ( *для 2,5-3,5 кВт потужностей).  

 В порівнянні з попередньою серією Z_TKEA у кондиціонері Panasonic CS/CU-

Z**YKEA з’явилися наступні покращення. 

 

8.5 / 4.5 8.5 / 4.4 9.5 / 4.6 9.6 / 4.6 

(A+++/A+) (A+++/A+) (A+++/A++) (A+++/A++)

Регулювання жалюзі Вгору/вниз Вгору/вниз/вліво/вправо

Z_TKEA Z_YKEA

Чергування блоків Опція 〇  (*за допомогою CN-CNT кабелів)

Wi-Fi Опція Вбудований

SEER/SCOP* 25/35 моделі

 -25℃/+43℃
Діапазон роботи

охолодження
 -20℃/+43℃

Встановлення температури 1 ℃ 0.5 ℃

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ 
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Пульт RTC5B 

 

 

 

 

Model   TKEA YKEA 

2.5kW 
SEER 8.5 (A+++) 9.5 (A+++) 

SCOP 4.5 (A+) 4.6 (A++) 

3.5kW 
SEER 8.5 (A+++) 9.6 (A+++) 

SCOP 4.4 (A+) 4.6 (A++) 

4.2kW 
SEER 8.5 (A+++) 8.6 (A+++) 

SCOP 4.3 (A+) 4.6 (A+) 

5.0kW 
SEER 8.5 (A+++) 8.6 (A+++) 

SCOP 4.4 (A+) 4.6 (A++) 

7.1kW 
SEER 6.1 (A++) 6.5 (A++) 

SCOP 4.0 (A+) 4.2 (A+) 

Два кондиціонери Panasonic CS/CU-Z**YKEA можливо підключити на 

дротовий пульт у різноманітних режимах чергування та підпорядковування. 

Wireless LAN 
CS-Z**YKEA 

Новий дизайн внутрішнього блоку 

SEER 
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Керувати кондиціонером можливо не тільки за допомогою дротового пульта, а 

також завдяки спеціальному додатку на смартфоні. За допомогою цієї програми 

користувач отримує повний доступ до фукціоналу кодиціонеру Panasonic. Можливо 

обирати режим роботи, регулювати температуру повітря та інтенсивність 

вентилятору внутрішнього блоку, користувач може відслідковувати споживання 

електроенергії, а також встановити погодинний таймер.  

 

Технічні характеристики можна знайти на офіційному сайті 

https://panasonic.net.ua/ 
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        Продукт вже доступний до відвантажень на складах «ОПТІМ», ціни вказані в 

свіжому прайс-листі компанії! 

 

       Бажаємо успішних продажів! 

       З повагою, компанія «ОПТІМ». 
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