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Artyku  promocyjny

Aquarea All-in-One to wydajne i komplekso-
we rozwi zanie integruj ce w jednej obudowie 
modu  hydrauliczny Aquarea oraz wysokiej ja-
ko ci 200-litrowy zasobnik c.w.u ze stali nie-
rdzewnej. Dzi ki temu zapewnia ogrzewa-
nie, ch odzenie, jak równie  produkcj  c.w.u. 
o temperaturze 55 stopni Celsjusza. Zasobnik 
posiada du  powierzchni  wymiany cie-
p a, która podnosi wydajno  pracy i skraca 
czas potrzebny do podgrzania wody u ytko-
wej. W efekcie uda o si  uzyska  wspó czyn-
nik COP na poziomie 2,5 w trybie c.w.u. oraz 
5,0 w trybie ogrzewania. Ponadto zasobnik 
posiada dobr  izolacj , zmniejszaj c tym sa-
mym straty ciep a. Co wa ne, linia All-in-One 
oferuje szeroki wybór jednostek o wydajno ci 
od 3 do 16 kW, daj c mo liwo  ustawienia do 
14 ró nych kombinacji.

Oszcz dno  miejsca i czasu
Wa n  zalet  Aquarei All-in-One jest jej nie-
wielki rozmiar 183 x 60 x 72 cm (wys. × szer. 
× g .). Dzi ki temu oraz nowoczesnemu wzor-

nictwu mo e by  ona z powodzeniem zainsta-
lowana w kuchni, azience czy w pomiesz-
czeniu gospodarczym. Ponadto konstrukcja 
jednostki eliminuje wiele problemów zwi -
zanych z monta em. Fabrycznie zamontowa-
ne orurowanie skraca czas instalacji, a dzi -
ki umieszczeniu go w dolnej cz ci, instalator 
ma swobodny dost p do przy czy. W efek-
cie urz dzenie nie wymaga zachowania prze-
strzeni dost powej, co gwarantuje dodatkow
oszcz dno  miejsca.

Prosta obs uga
Komfort u ytkownikom oraz prost  obs u-
g  zapewnia mo liwo  zainstalowania do 
trzech zdalnych sterowników, w tym kontro-
lera Heat Pump Manager. Dzi ki niemu do-
mownicy mog  w prosty sposób regulowa
urz dzenie, dostosowuj c tryb jego pracy do 
swoich potrzeb. Przyk adowo wybieraj c opcj
Auto, jednostka mo e automatycznie przecho-
dzi  z trybu ch odzenia w tryb grzania lub 
odwrotnie w zale no ci od temperatury ze-
wn trznej. Sterownik pozwala tak e na uru-
chomienie trybu wakacyjnego oraz atwego 
powrotu do nastawionej wst pnie temperatu-

ry po powrocie do domu. Co wa ne, istnieje 
tak e mo liwo  zarz dzania prac  Aquarei 
przez Internet, co oznacza, e prac  jednost-
ki mo na sterowa  za pomoc  tabletu b d
smartfonu b d c poza domem.

Zu ycie energii pod kontrol
Zdalny sterownik umo liwia równie  monito-
rowanie pracy urz dzenia oraz zu ycia ener-
gii. U ytkownik na ekranie kontrolera mo e
sprawdzi  najwa niejsze informacje zwi zane 
z funkcjonowaniem jednostki, jak tryb pracy, 
temperatura produkowanej wody, temperatu-
ra na zewn trz, poziom zu ycia energii oraz 
czas funkcjonowania urz dzenia. Dane te 
mog  by  te  dost pne przez Internet, co z ko-
lei stwarza mo liwo  zdalnego monitorowa-
nia systemu przez samych domowników, jak 
równie  przez firmy instaluj ce i serwisuj ce.

Kompleksowe rozwi zanie dla oszcz dnego domu

www.aircon.panasonic.pl

Buduj c lub modernizuj c dom powinni my mie  na uwadze koszty, które b dzie on generowa

w czasie wieloletniego u ytkowania. Szczególnie rozwi zania ograniczaj ce zu ycie energii po-

zwalaj  wygenerowa  spore oszcz dno ci w domowym bud ecie. W a nie z my l  o energo-

oszcz dnych budynkach Panasonic zaprojektowa  pomp  ciep a Aquarea typu All-in-One, która 

oprócz samego ogrzewania, oferuje ch odzenie oraz produkcj  ciep ej wody u ytkowej.
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