Artykuï promocyjny

Kompleksowe rozwiÈzanie dla oszczÚdnego domu
BudujÈc lub modernizujÈc dom powinniĂmy mieÊ na uwadze koszty, które bÚdzie on generowaï
wbczasie wieloletniego uĝytkowania. Szczególnie rozwiÈzania ograniczajÈce zuĝycie energii pozwalajÈ wygenerowaÊ spore oszczÚdnoĂci wbdomowym budĝecie. WïaĂnie zbmyĂlÈ obenergooszczÚdnych budynkach Panasonic zaprojektowaï pompÚ ciepïa Aquarea typu All-in-One, która
oprócz samego ogrzewania, oferuje chïodzenie oraz produkcjÚ ciepïej wody uĝytkowej.
Aquarea All-in-One to wydajne ibkompleksowe rozwiÈzanie integrujÈce wbjednej obudowie
moduï hydrauliczny Aquarea oraz wysokiej jakoĂci 200-litrowy zasobnik c.w.ubze stali nierdzewnej. DziÚki temu zapewnia ogrzewanie, chïodzenie, jak równieĝ produkcjÚ c.w.u.
obtemperaturze 55 stopni Celsjusza. Zasobnik
posiada duĝÈ powierzchniÚ wymiany ciepïa, która podnosi wydajnoĂÊ pracy ibskraca
czas potrzebny do podgrzania wody uĝytkowej. Wbefekcie udaïo siÚ uzyskaÊ wspóïczynnik COP na poziomie 2,5 wbtrybie c.w.u. oraz
5,0 wb trybie ogrzewania. Ponadto zasobnik
posiada dobrÈ izolacjÚ, zmniejszajÈc tym samym straty ciepïa. Co waĝne, linia All-in-One
oferuje szeroki wybór jednostek obwydajnoĂci
od 3 do 16 kW, dajÈc moĝliwoĂÊ ustawienia do
14 róĝnych kombinacji.
OszczÚdnoĂÊ miejsca ibczasu
WaĝnÈ zaletÈ Aquarei All-in-One jest jej niewielki rozmiar 183 x 60 x 72 cm (wys. × szer.
× gï.). DziÚki temu oraz nowoczesnemu wzor-

nictwu moĝe byÊ ona zbpowodzeniem zainstalowana wb kuchni, ïazience czy wb pomieszczeniu gospodarczym. Ponadto konstrukcja
jednostki eliminuje wiele problemów zwiÈzanych zbmontaĝem. Fabrycznie zamontowane orurowanie skraca czas instalacji, abdziÚki umieszczeniu go wbdolnej czÚĂci, instalator
ma swobodny dostÚp do przyïÈczy. Wb efekcie urzÈdzenie nie wymaga zachowania przestrzeni dostÚpowej, co gwarantuje dodatkowÈ
oszczÚdnoĂÊ miejsca.
Prosta obsïuga
Komfort uĝytkownikom oraz prostÈ obsïugÚ zapewnia moĝliwoĂÊ zainstalowania do
trzech zdalnych sterowników, wbtym kontrolera Heat Pump Manager. DziÚki niemu domownicy mogÈ wb prosty sposób regulowaÊ
urzÈdzenie, dostosowujÈc tryb jego pracy do
swoich potrzeb. Przykïadowo wybierajÈc opcjÚ
Auto, jednostka moĝe automatycznie przechodziÊ zb trybu chïodzenia wb tryb grzania lub
odwrotnie wb zaleĝnoĂci od temperatury zewnÚtrznej. Sterownik pozwala takĝe na uruchomienie trybu wakacyjnego oraz ïatwego
powrotu do nastawionej wstÚpnie temperatu-
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ry po powrocie do domu. Co waĝne, istnieje
takĝe moĝliwoĂÊ zarzÈdzania pracÈ Aquarei
przez Internet, co oznacza, ĝe pracÈ jednostki moĝna sterowaÊ za pomocÈ tabletu bÈdě
smartfonu bÚdÈc poza domem.
Zuĝycie energii pod kontrolÈ
Zdalny sterownik umoĝliwia równieĝ monitorowanie pracy urzÈdzenia oraz zuĝycia energii. Uĝytkownik na ekranie kontrolera moĝe
sprawdziÊ najwaĝniejsze informacje zwiÈzane
zbfunkcjonowaniem jednostki, jak tryb pracy,
temperatura produkowanej wody, temperatura na zewnÈtrz, poziom zuĝycia energii oraz
czas funkcjonowania urzÈdzenia. Dane te
mogÈ byÊ teĝ dostÚpne przez Internet, co zbkolei stwarza moĝliwoĂÊ zdalnego monitorowania systemu przez samych domowników, jak
równieĝ przez firmy instalujÈce ibserwisujÈce.

www.aircon.panasonic.pl
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