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W swojej ofercie firma Panasonic posiada szerok
gam  pomp ciep a powietrze/woda, o wydajno-
ci od 3 do 16 kW. W typoszeregu Aquarea mo -

na znale  model o sta ej wydajno ci grzewczej 
T-CAP, modele monoblokowe 5, 6, 9 kW przezna-
czone do domów energooszcz dnych, jednostk
wewn trzn  All-In-One oraz sterownik central-
ny Heat Pump Manager (HPM) do sterowania 
ca ym uk adem grzewczym. Systemy te, odpo-
wiednie do budynków nowych oraz zmoderni-
zowanych, s  ekonomiczne i przyjazne dla ro-
dowiska. Firma w dniu 21 listopada uruchomi a
promocj  typu CASHBACK dla osób fizycznych, 
które zakupi  komplet urz dze  serii Aquarea 
u akredytowanego instalatora firmy Panasonic. 
Promocja trwa do 17 lutego 2015 roku. 
Wi cej informacji o promocji dost pne na stro-
nie: http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/. 

All-In-One to nowa jednostka wewn trzna pom-
py ciep a Panasonic Aquarea, która w jednej obu-
dowie integruje modu  hydrauliczny do pod-
grzewania wody ze zbiornikiem c.w.u. W sk ad
serii wchodz  modu y o wydajno ci od 3 do
16 kW z pompami jednofazowymi oraz trójfa-
zowymi. Z kolei zbiornik ciep ej wody u ytko-
wej ma pojemno  200 litrów i jest wykonany ze 
stali nierdzewnej, a otaczaj ca go izolacja ogra-
nicza straty energii. 
Du a powierzchnia wymiany ciep a podnosi 
wydajno  urz dzenia i skraca czas potrzebny 
do podgrzania wody u ytkowej. Dzi ki zastoso-

wanym rozwi zaniom uda o si  uzyska  wyso-
ki wspó czynnik COP si gaj cy poziomu 5,0, co 
wiadczy o efektywno ci pompy ciep a.

Ca a jednostka charakteryzuje si  stosunkowo 
niewielkimi rozmiarami: 1827 x 600 x 720 mm 
(wysoko  x szeroko  x g boko ), przez co sta-
je si  idealnym rozwi zaniem dla tych obiektów, 
w których nie ma zbyt wiele wolnej powierzchni. 
Nowy modu  All-In-One eliminuje tak e wiele 
problemów zwi zanych z instalacj  urz dzenia, 
wynikaj cych cz sto z utrudnionego dost pu do 
orurowania i przewodów elektrycznych znajdu-
j cych si  z ty u jednostki. W nowej jednostce 
Panasonic zosta y one umieszczone w jej dolnej 
cz ci, a dost p do nich wiedzie przez 15-cen-
tymetrowy prze wit. Dzi ki temu urz dzenie 
jest atwe w instalacji, a przy cza niewidocz-
ne dla domowników. Ponadto zestaw daje mo li-
wo  wst pnego monta u i przymocowania jed-
nostki do ciany ju  na etapie budowy obiektu.
Nowe urz dzenia All-In-One uzupe niaj  pod-
stawow  gam  pomp ciep a Aquarea, w której 
znajduj  si  modele: High Performance, High 
Temperature oraz T-CAP. Pierwsza z nich jest 
bazowym modelem, znajduj cym zastosowanie 
w przypadku domów z ogrzewaniem pod ogo-
wym oraz grzejnikami niskotemperaturowymi. 
Mo e dzia a  jako samodzielna jednostka lub 
w po czeniu z kot em zasilanym przez gaz lub 
olej. Aquarea High Temperature, przeznaczona 
dla tradycyjnych, eliwnych grzejników wyso-
kotemperaturowych, jest w stanie produkowa
wod  o temperaturze 65°C, gdy na zewn trz jest 
-15°C i bez dodatkowego wspomagania dzia-
a  przy niskich temperaturach zewn trznych. 

Maksymalny wspó czynnik efektywno ci ener-
getycznej cieplnej COP pomp ciep a Aquarea 
HT wynosi 4,79 dla urz dzenia o mocy 9 kW, 
co oznacza, e produkt firmy Panasonic mo e
z powodzeniem zast pi  kot y olejowe, piece 
gazowe i grzejniki elektryczne. Z kolei pomp
Aquarea T-CAP cechuje zachowanie sta ej wy-

dajno ci nawet przy niskich temperaturach ze-
wn trznych, si gaj cych -15°C. Pompa ta jest 
w stanie zapewni  ogrzewanie pomieszcze
ze sta  efektywno ci  nawet w czasie du ych 
mrozów i nie wymaga zastosowania dodatko-
wych róde  ciep a.
Dodatkowo, wszystkie wy ej przedstawione mo-
dele zosta y wyposa one w funkcje: 
l tryb wakacyjny, umo liwiaj cy oszcz dzanie 

energii w czasie nieobecno ci i zabezpiecze-
nie instalacji przed zamarzni ciem;

l informowanie o zu yciu energii elektrycznej 
w cyklu tygodniowym, miesi cznym i rocz-
nym w podziale na tryby pracy;

l tryb auto, umo liwiaj cy prze czenie trybu 
grzania i ch odzenia w zale no ci od tempe-
ratury zewn trznej;

l funkcja wygrzewania i osuszania pod ogi i no-
wych budynkach.

Z kolei nowe pompy cyrkulacyjne posiadaj
mo liwo  7-stopniowej regulacji i dostosowu-
j  swoj  pr dko  do zmieniaj cych si  oporów 
w instalacji. 
Dope nieniem oferty pomp ciep a jest sterownik 
centralny HPM, który oprócz sterowania pom-
p  ciep a i drugim ród em ciep a w budynku 
mo e równie  regulowa  ca y uk ad grzewczy 
sk adaj cy si  z dwóch obiegów grzewczych, bu-
fora, zestawu solarnego, zasobnika c.w.u. oraz 
zestawu pomp i czujników. 
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