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ARTYKU  PROMOCYJNY PANASONIC

Wysokowydajne pompy ciep a
Panasonic Aquarea generacji 
H to idealne rozwi zanie dla 

domu wyposa onego w grzejniki nisko-
temperaturowe lub ogrzewanie pod ogowe. 
Dzi ki wysokiej sprawno ci mog  praco-
wa  niezale nie od warunków atmosfe-
rycznych, przy temperaturach powietrza 
nawet -20°C. Produkuj  ciep o i ogrzewaj
wod  u ytkow , wykorzystuj c darmowe 
i odnawialne ród o energii, jakim jest po-
wietrze. W okresie letnim mog  te  s u y
do ch odzenia pomieszcze .

Cech  wyró niaj c  pompy ciep a gene-
racji H jest atwy w u yciu panel sterowa-
nia. Za jego pomoc  mo na mi dzy innymi 
monitorowa  zu ycie energii w skali dnia, 
tygodnia i roku, uruchomi  automatyczne 
prze czanie trybów ogrzewania i ch odze-
nia czy te  automatyczn  regulacj  wydaj-
no ci ze wzgl du na temperatur  panuj c
w pomieszczeniu. Panel daje tak e mo li-
wo  konfiguracji trybu wakacyjnego czy 
te  suszenia betonu. 

STEROWANIE W CHMURZE
Dodatkowo u ytkownicy pomp ciep a
Aquarea maj  mo liwo  sterowania jed-
nostkami przez Internet z dowolnego miej-
sca. S u cy do tego modu  Aquarea Smart 
Cloud CZ-TAW1 pozwala wszechstronnie 
regulowa , monitorowa  i kontrolowa  pra-
c  jednostki. Uzupe nia system o dodatko-
we funkcje, dzi ki którym Aquarea staje 
si  najbardziej oszcz dnym rozwi zaniem 
w ca ym domu. Modu  daje mo liwo  re-
gulacji temperatury w dwóch niezale nych 
strefach grzewczych, a tak e ustawienia 
temperatury wody u ytkowej. Ponadto do-
mownicy mog  ustali  harmonogram tygo-
dniowy z ró nymi ustawieniami odno nie 
temperatury powietrza dla poszczegól-
nych stref oraz dla ciep ej wody. Dost pny
jest równie  tryb wakacyjny, opcja spraw-
dzenia systemu pod k tem ewentualnych 
usterek oraz mo liwo  monitorowania zu-
ycia energii w trybie dziennym, tygodnio-

wym, miesi cznym lub rocznym. W ten 
sposób Smart Cloud pozwala maksymal-
nie poprawi  komfort domowników, obni-
aj c op aty za energi  elektryczn  do mi-

nimum i przyczyniaj c si  do zmniejszenia 
emisji CO2.

Co wi cej, modu  u atwia obs ug  tech-
niczn  wykonywan  przez instalatora, 
a dzi ki mo liwo ci wy wietlania infor-
macji o b dach oraz usterkach, mog  oni 
szybciej reagowa  na ewentualne awarie. 

OSZCZ DNO  MIEJSCA
Zalet  modeli z generacji H jest tak e kom-
paktowa budowa jednostki wewn trznej, 
która bardzo u atwia instalacj . Filtr wody 
wraz z zaworami odcinaj cymi jej dop yw 
zosta  umieszczony w przedniej cz ci 
urz dzenia, dzi ki czemu dost p do nie-
go jest u atwiony. Dodatkowo pompa zosta-
a wyposa ona w nowy czujnik przep ywu 

wody, który mierzy jej pr dko  i pozwa-
la kontrolowa  prac  urz dzenia. Równie
uk ad orurowania i p yta steruj ca zosta-
y umiejscowione z przodu urz dzenia, co 

u atwia do nich dost p, skraca czas i co 
najwa niejsze – koszty instalacji.

Linia Aquarea generacji H obejmuje jed-
nostki o mocy od 3 do 16 kW, co ozna-
cza, e ka dy u ytkownik mo e znale
rozwi zanie dopasowane do swoich po-
trzeb. Modele charakteryzuj  si  dosko-
na ym wspó czynnikiem COP równym 5 
(dla mocy 3,2 kW), a dzi ki zaawansowa-
nym rozwi zaniom technicznym i szero-
kim mo liwo ciom sterowania, utrzymu-
j  wysok  wydajno  i sprawno  nawet 
w niskich temperaturach zewn trznych. 
Wyró nia je przy tym najwy sza klasa 
efektywno ci energetycznej A++ oraz mi-
nimalna emisja CO2.

Pompa ciep a inteligentnie sterowana
Pompy ciep a typu powietrze-woda nale  do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów 
ogrzewania domu i przygotowywania ciep ej wody u ytkowej. Dodatkowo producenci coraz cz ciej 
oferuj  zaawansowane sterowniki i inteligentne systemy zarz dzania, które pozwalaj  jeszcze lepiej 
zapanowa  nad zu yciem energii i jednocze nie podnie  komfort domowników.
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