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Firma Procyon wybra a pom-
p  ciep a Panasonic dla domu 
pasywnego H3 Grande. 
Projekt zosta  zrealizowany 
ju  w czterech polskich mia-
stach. Wed ug analizy kosz-
towej zainstalowana tam jed-
nostka High Performance 
pozwala obni y  roczne wy-
datki zwi zane w ogrze-
waniem niemal dwukrotnie 
w porównaniu do systemu 
wykorzystuj cego olej opa o-
wy i ok. 10 proc. w zestawie-
niu z gazem ziemnym.  

H3 Grande to dom jednorodzinny, zapro-
jektowany przez polsk  firm  Procyon, 
o powierzchni u ytkowej 175 m2.
Obejmuje parter, na który sk adaj  si
4 pokoje, w tym kuchnia, oraz antresol ,
która mo e zosta  zaaran owana na dwa 
dodatkowe pokoje z azienk . Budynek ma 
prost  bry  i jest zwie czony dwuspado-
wym dachem. 

Projekt spe nia standard budownictwa 
pasywnego i posiada certyfikat Instytutu 
Domów Pasywnych w Darmstadt, co ozna-
cza e jest budynkiem o bardzo niskim za-
potrzebowaniu na energi  do ogrzewania, 
wynosz cym rocznie nie wi cej ni
15 kWh/m2. Komfort termiczny jest zapew-
niony dzi ki wykorzystaniu pasywnych 
róde  ciep a (mieszka cy, urz dzenia 

elektryczne, promieniowanie s oneczne) 
oraz radykalnemu zmniejszeniu strat cie-
p a zwi zanych z przenikaniem przez cia-

ny i wentylacj  (odzysk ciep a w systemie 
wentylacji).

Na bilans energetyczny budynku wp y-
wa zwarta bry a, odpowiednie usytuowa-
nie okien wobec stron wiata (przestrzenie 
wymagaj ce ciep a s  ulokowane w cen-
tralnej cz ci). Konieczne by o równie
zastosowanie odpowiednich materia ów 
izolacyjnych cian i dachu o dostatecz-
nej grubo ci. Ju  na etapie projektowania 
kluczowe sta o si  znalezienie najbardziej 
efektywnych, a jednocze nie akceptowal-
nych cenowo rozwi za , które odpowia-
da yby charakterystyce domu i by y kom-
patybilne z innymi zastosowanymi w nim 
systemami. 

W domu H3 Grande zdecydowano si  na 
uk ad cz cy pomp  ciep a Panasonic ze 
zbiornikiem c.w.u oraz wysokowydajnymi 
konwektorami. W standardzie znajduje si
równie  ogrzewanie pod ogowe. 

Artyku  promocyjny

sprawdzone rozwi zanie w domach pasywnych
Panasonic Aquarea
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Za produkcj  ciep a w domu H3 Grande 
odpowiada pompa ciep a Panasonic 
Aquarea High Performance typu split 
(KIT-WC05C3E5) wraz ze zbiornikiem wody 
u ytkowej o pojemno ci 300 litrów. Pompa 
o wydajno ci nominalnej 5 kW wchodzi 
w sk ad linii stworzonej specjalnie z my-
l  o domach energooszcz dnych i charak-

teryzuje si  wysokim wspó czynnikiem 
COP o warto ci 4,63 (przy temperaturze po-
wietrza 7 stopni Celsjusza i wody grzew-
czej 35 stopni) i klas  energetyczn  A++. 
Jest wyposa ona w spr ark  z technologi
Inverter+, która pozwala na znaczne obni-
enie zu ycia energii i kosztów ogrzewania 

w porównaniu do tradycyjnych rozwi za .
Model Aquarea KIT-WC05C3E5 charakte-
ryzuje si  niewielkimi wymiarami oraz a-
two ci  monta u zarówno jednostki we-
wn trznej, jak i zewn trznej, prost  obs ug
i konserwacj .

Pompa ciep a Panasonic Aquarea High 
Performance spe nia wszystkie wymaga-
nia domów jednorodzinnych – w tym przy-
padku pasywnych – nie tylko za spraw
parametrów technicznych. Dzi ki jej zasto-
sowaniu nie trzeba inwestowa  w kosztow-
ne przy cza czy infrastruktur  dla innych 
paliw – oleju opa owego czy gazu ziemne-
go, wobec czego stanowi alternatyw  dla 
ma ych pieców, zapewniaj c oszcz dno-

ci energii i kontrol  nad wydatkami zwi -
zanymi z ogrzewaniem. Rozwi zanie takie 
eliminuje równie  konieczno  ponosze-
nia inwestycji zwi zanych z zapewnieniem 
szczelno ci pomieszczenia, w którym mia -
by zosta  zainstalowany piec lub kocio ,
oraz pozwala unikn  przebijania izolowa-
nego dachu na potrzeby koniecznej wtedy 
wentylacji grawitacyjnej. 

Oprócz samej pompy w budynku H3 
Grande zainstalowano 300-litrowy zbior-
nik ciep ej wody u ytkowej, a tak e wy-
dajny klimakonwektor Aquarea Air (PAW-
AAIR-700). W zimie praca klimakonwektora 
po czona jest z dzia aniem miniwentyla-
torów zu ywaj cych bardzo ma o energii. 
Zapewnia przep yw powietrza z wymien-
nika ciep a do wn trza panelu czo owe-
go, który jest wówczas ogrzewany za pomo-
c  konwekcji. Dzi ki efektywnej wentylacji, 
silnik zu ywa mniej energii, a urz dzenie 
zapewnia nawet o 32 proc. wy sz  wydaj-
no ci grzewcz  od standardowych grzejni-
ków. Co wa ne, klimakonwektory Aquarea 
Air, o g boko ci jedynie 12,9 cm,  nale  do 
najcie szych tego typu urz dze  na rynku, 
co pozwala im wtopi  si  w wystrój niemal 
ka dego pomieszczenia.

G ównym argumentem decyduj cym 
o wyborze rozwi za  Panasonic w domu pa-
sywnym H3 Grande by a jako  urz dze ,

a tak e przeprowadzona analiza kosztowa. 
Pokazuje ona szacunkow  wysoko  kosz-
tów ogrzewania, które generowa yby w da-
nym obiekcie poszczególne rodzaje paliwa. 
Wed ug wylicze  roczny koszt ogrzania jed-
nego metra kwadratowego za pomoc  pom-
py ciep a Panasonic wynosi 3,73 z  dla tem-
peratury 20 stopni Celsjusza. 

Pompa ciep a Panasonic Aquarea pod 
wzgl dem kosztów ogrzewania ust puje je-
dynie wykorzystaniu pelletu. Nale y jed-
nak zwróci  uwag  na fakt, e to rozwi za-
nie jest bardziej k opotliwe, gdy  wi e si
z konieczno ci  zakupu i magazynowania 
paliwa, jego uzupe nianiem w zbiorniku, 
czyszczeniem pieca oraz emisj  produktów 
spalania do atmosfery. Pompa ciep a dzia-
a natomiast praktycznie bezobs ugowo. 

Jest to najbardziej op acalne rozwi zanie 
dla domów pasywnych i energooszcz d-
nych i co wa ne, utrzymuje wysok  efek-
tywno  nawet podczas niskich temperatur 
zewn trznych. 

http://www.aircon.panasonic.pl
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Roczne koszty ogrzewania dla danego rodzaju paliwa w PLN

Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz LPG
Biomasa- pellet
Prąd
Pompa ciepła

Pompa ciep a Aquarea High Performance pozwala obni y  roczne wydatki zwi zane 
z ogrzewaniem niemal dwukrotnie w porównaniu do systemu wykorzystuj cego olej opa owy 
i ok. 10 proc. w zestawieniu z gazem ziemnym.
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