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Artyku  promocyjny

System Panasonic EcoNavi sk ada si  z dwóch 
czujników, które kontroluj  poziom nas onecz-
nienia w pomieszczeniu, a tak e obecno  i ak-
tywno  znajduj cych si  w nim osób. Pierwszy 
z nich ocenia warunki panuj ce w pomiesz-
czeniu i klasyfikuje je jako nas onecznienie 
lub zachmurzenie/noc. Dzi ki temu system 
mo e automatycznie dostosowa  wydajno
urz dzenia do faktycznego zapotrzebowania 
na ogrzewanie lub ch odzenie. Przyk adowo, 
je li urz dzenie pracuje w trybie ch odzenia, 
a warunki pogodowe ulegn  zmianie z nas o-
necznienia na zachmurzenie/noc, to system 
zidentyfikuje mniejsze zapotrzebowanie na 
ch odzenie i ograniczy wydajno  klimatyza-

tora tak, by temperatura zadana podnios a si
o 1 stopie  Celsjusza. W ten sposób zapobie-
gnie zb dnym stratom energii. Je li natomiast 
dzia a w trybie grzania – moc urz dzenia au-
tomatycznie zwi ksza si  w nocy i zmniejsza, 
gdy pomieszczenie jest nas onecznione. 
Z kolei drugi z czujników pozwala ustali
obecno  i poziom aktywno ci osób przebywa-
j cych  w pomieszczeniu. Gdy system dzia a
w trybie ch odzenia i wykryje wy sz  aktyw-
no  ludzi – automatycznie zwi ksza wydaj-
no  ch odnicz  urz dzenia, by doprowadzi
do obni enia temperatury zadanej o 1 stopie
Celsjusza. Dodatkowo nadmuch powietrza jest 
wtedy kierowany  w stron  obecnej osoby, co 
pozwala odpowiednio zredukowa  wydajno
klimatyzacji w pozosta ych cz ciach pomiesz-
czenia. W ten sposób EcoNavi pozwala dosto-
sowa  wydajno  urz dzenia do rozk adu dnia 
domowników i poziomu ich aktywno ci, za-
pewniaj c maksymalny komfort i optymalne 
zu ycie energii.
Z my l  o zwi kszeniu oszcz dno ci Panasonic 
stworzy  tak e aplikacj  IntesisHome. Umo li-
wia ona zdalne sterowanie klimatyzacj  za 
pomoc  smartfona b d  tabletu z systemem 
Android i iOS lub komputera z dost pem do 
Internetu. Aplikacja pozwala na monitorowa-
nie zu ycia energii w cyklu tygodniowym, 
miesi cznym i rocznym, a co za tym idzie na 
zarz dzanie prac  urz dzenia i optymaliza-
cj  zu ycia energii.
Oba rozwi zania – system EcoNavi oraz apli-
kacja IntesisHome wspó pracuj  z domowymi 
urz dzeniami klimatyzacyjnymi Panasonic 
Etherea. Obejmuj  one jednostki o wydajno-

ci od 2,2 do 8 kW i charakteryzuj  si  wyso-
kimi wspó czynnikami efektywno ci grzew-
czej (SCOP do 4,80) oraz ch odniczej (SEER do 
7,60), co w obu przypadkach okre la ich kla-
s  energetyczn  na poziomie A++. Dodatkowo 
zastosowana w nich technologia Inverter+ po-
zwala na zmniejszenie zu ycia energii o 38 
proc. w porównaniu do jednostek bez syste-
mu inwerterowego. Urz dzenia te s  w stanie 
efektywnie dzia a  przez ca y rok, nawet wte-
dy gdy temperatury na zewn trz osi gaj  -15 
stopni Celsjusza dla trybu grzania i -10 stop-
ni w trybie ch odzenia.

Inteligentna oszcz dno
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Wybieraj c w a ciwy system klimatyzacyjny wa ne jest, 
by by  on dopasowany do indywidualnych potrzeb domow-
ników, rytmu dnia oraz ich aktywno ci. Wówczas urz dze-
nie nie tylko zapewni maksymalny komfort, ale te  pozwoli 
ograniczy  straty energii, zmniejszaj c zb dne wydatki. 
W tym celu Panasonic opracowa  system EcoNavi, który 
automatycznie reguluje wydajno  urz dze  klimatyza-
cyjnych oraz mobiln  aplikacj  IntesisHome, pozwalaj c
monitorowa  zu ycie energii w domu.
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