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ARTYKU  PROMOCYJNY PANASONIC

Pompy ciep a powietrze-woda stano-
wi  doskona , efektywn  energetycz-
nie alternatyw  dla oleju opa owego, 

gazu p ynnego LPG i ogrzewania elektrycz-
nego. Idealnie nadaj  si  do budynków bez 
dost pu do sieci gazowej. Dostarczaj  ciep o
do grzejników, ogrzewania pod ogowego, kli-
makonwektorów oraz podgrzewania c.w.u. 
Mog  te  by  zintegrowane z panelami s o-
necznymi. 

W zale no ci od potrzeb w zakre-
sie ogrzewania oraz ch odzenia modele 
Panasonic Aquarea dziel  si  na linie: High 

Performance, T-CAP i High Temperature. 
Pierwsza z nich stanowi rozwi zanie dla no-
wych instalacji i budynków energooszcz d-
nych. Gwarantuje maksymalne oszcz dno-
ci i wydajno  oraz minimaln  emisj  CO2.

Jednostki T-CAP zosta y stworzone do pra-
cy przy skrajnie niskich temperaturach, 
w nowych i modernizowanych instalacjach. 
Utrzymuj  nominaln  wydajno  grzew-
cz  przy temperaturze zewn trznej do -20°C 
bez konieczno ci stosowania wspomagania 
grza k  elektryczn . Z kolei pompy Aquarea 
HT to idealne rozwi zanie dla domów 
mieszkalnych ze starymi grzejnikami wyso-
kotemperaturowymi. Zapewniaj  temperatu-
r  wody wylotowej do 65°C nawet przy tem-
peraturach zewn trznych rz du -15°C.

Zasilanie mo e by  jednofazowe lub trój-
fazowe. Co wa ne, oprócz znacznego obni-
enia zu ycia energii pompy Aquarea po-

zwalaj  zaoszcz dzi  cenn  powierzchni .
Optymalne pod tym wzgl dem s  systemy 
monoblok, które sk adaj  si  tylko z jednost-
ki zewn trznej. Najmniejsze i najbardziej 
efektywne tego typu modele Panasonic na-
le  do linii Aquarea High Performance ge-
neracji H.

Jednostki te oferuj  najwy sze do tej pory 
wska niki COP i EER. Przyk adowo model 
5 kW charakteryzuje si  wspó czynnikiem 
COP równym 5,05 (przy temperaturze prze-
p ywu 35°C) lub wska nikami COP 3,5 i EER 

3,38 (przy temperaturze przep ywu 55°C). 
Co wi cej, dla domów energooszcz dnych 
Panasonic oferuje specjalne oprogramowa-
nie umo liwiaj ce na przyk ad podgrzewa-
nie wody do temperatury 20°C – w okresach, 
w których intensywne ogrzewanie nie jest 
konieczne. Jednocze nie pompy te s  wyj t-
kowo ciche, a program trybu nocnego spra-
wia, e poziom ich ha asu jest ograniczony 
do minimum.

Nowa generacja H urz dze  Aquarea 
High Performance typu monoblok obejmu-
je trzy modele 5 kW, 7 kW i 9 kW. Dzi ki 
mniejszym rozmiarom zapewniaj  szybsz
i bardziej elastyczn  instalacj , a termostat 
lub sterownik mo na umie ci  w odleg o ci 
do 50 m od urz dzenia, co znacznie u atwia 
zarz dzanie jego prac . Ponadto sterowanie 
jednostk  jest mo liwe za pomoc  funkcji 
Aquarea Smart Cloud. Dzi ki niej u ytkow-
nik mo e z dowolnego miejsca na wiecie 
za pomoc  komputera, smartfona lub ta-
bletu zarz dza  wszystkimi parametrami 
urz dzenia, dostosowa  temperatur , mo-
nitorowa  zu ycie energii lub ustawi  tygo-
dniowy tryb pracy. 

Co wa ne, monta  pomp ciep a typu mo-
noblok jest wyj tkowo prosty i nie wyma-
ga wykonania instalacji czynnika ch odni-
czego. Modele Panasonic typu monoblok s
urz dzeniami hermetycznymi w odniesie-
niu do najnowszych przepisów UE i RP.

Pompy ciep a Aquarea 
to rozwi zanie zarówno 
dla nowych, jak 
i modernizowanych domów. 
Zapewniaj  ogrzewanie, 
ch odzenie oraz produkcj
ciep ej wody w op acalny 
i ekologiczny sposób. Ich 
zalet  jest prosta integracja 
z wi kszo ci  istniej cych 
instalacji. 

Pompy ciep a typu monoblok – kompaktowe, wydajne i ciche
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