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temperaturg w domu oraz cieptq wodq uiytkowq, nawet przy skrajnych

temperaturach na zewnqtrz Jest to niezawodne rozwiazanie dziqki

r,r,rysokiej jakodci komponentdw, w tym rdwniez sprgzarki, opracowanych

i produkowanych pzez firmq Panasonic. Bogata oferta dostqpnych

jednostek serii Aquarea zapewnia bardzo szeroki wybdr najbardziej

odpowiedniej opcji dta Twojego domu - niezaLelnie od jego wreLko(ci

Ati uc :';li iiil.- i ir- {.l llt rit: r;l iul.t tt!'i}i iiul}ilL;ir llri :ilrrlrr

; r,*j rI i ir l;,;,: I il i1 ri-uit+it ;t i :; ij ilr Iti]LJ irr*rei.j c.

r-=

,i ii iljti

bardzo wydajna i przyjazna $rodowrsku Pzechwytuje energig ciepLnq

z otaczajqcego powietza i wykorzystuje jq do podgzania wody

pneznaczonej do ogzewania pomreszczefl, na potzeby ciepiej wody

uiytkowej, a takie do chtodzenia domu Nawet B0% potzebnej

energii cieptnej pobierane jest z otoczenia - rdwniei w skrajnie

niskich temperaturach.
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Aquarea to nowatorski, energooszczgdny system zapewniajqcy ideaLnq i i-, Pompa ciepta Aquarea oparta na techno[ogii powietze-woda jest
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It4oc wej6ciowa / zuiycie energii

Moc r,tryy$ciowa / wydajnodi grzewcza

KOCIOI. OLEJOWY / CAZOWY AOUAREAOGRZEWANIE

ELEKTRYCZN E



Aquarea Att-in-0ne: Nowa seria urzqdzen stanowi inteligentne

potqczenie najtepszef technologii Hydrokit z wysokiej jako$ci

bezobstugowym zasobnikiem ze stali nlerdzewnej, objgtym

10-tetniq gwarancjq.

Fomaga oszczqdzac

Mozliwa oszczgdnoSi kosztow energii siggajqca 70% w pordwnaniu

z konwencjonatnym ogrzewaniem elektrycznym Chociai poczqtkowe naktady

inwestycyjne mogq byi vnyisze ni2 w przypadku innych technologii, koszty

eksptoatacji sq znacznie ni2sze i zapewniajq krdtki okres arurotu kosztdw

poczqtkotuych. Ovczgdnolici sq znaczne, szczegolnie w pordwnaniu z kottami

opalanymi otejem i grzejnikami etektrycznymi.

AQUAREA

M niejsza powierzchnia instatacji

Aquarea High Performance ALI-in-0ne pst ideatnym roaruiqzaniem do msiLania

gzejnikow [ub ognewania podtogowego wodq gzewczq o temperatune do

55"C. Dostarcza rdwniei cieptq wodq uzytkowq i pzechowup jq w 185-Litrouym

wbudowanym zasobniku vnykonanym ze stali nierdzewnej wysokiej jakoSci.

Pr$qcza rur znajdujq sig w dolnej czg$ci, dzigki czemu pzestrzen nad

jedno$kq mo2e byi swobodnie lvykorzystana. Szeroki zakres mocy od

K0ct0t

OLEJOWY/

GAZOWY

OGRZEWANIE
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I Kosztyeksptoatacji

w okresie 15 Lat

I Kosztyinwestycji

Seria Aquarea High Performance zapewnia u,tyyqtkowq u,rydajnoSi dostarczania wody gnewczej i cieptej wody uiytkowej. Uzqdzenia sq

tatwe w utrzymaniu dzigki wbudowanym komponentom takim jak fittr wody i czujnik pzeptywu wody. KoLejnq zatetq jest mo2liwoSi

wspotpracy z chmurq Smart Ctoud. Pompa ciepta moze pracowai w temperaturach do -230C .

Petne sterowanie systemem za posrednictwem smartfonu

potqczonego z chmurq Aquarea Smart Ctoud

Funkcja umoiliwia monitorowanie, oceng i optymatizacje temperatury

w domu i temperatury wody uiytkowej oraz zuzycia energii z kaidego miejsca

i w ka2dym momencie. W 2018 roku zostanq uruchomione funkcje zdaInej

inspekcji pnez serwisanta w celu urykrycia potencjatnych awarii oraz zdaLnej

napra\ry usterek, zmniejszajqc do minimum czas reakcji i niedogodnoSci.

'Wygtqd interfejsu

uiytkownika moie utec

zmianie berupEedniego

powiadomienia
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Fompy eiepta Aquarea A[[-in-0ne l-ligh Perfcrmance Generacji l"l

jed nofazowe / trdjfazowe, typu sptit, g rzewezo-chtodzqce

1-strefowy modut hydrokit [uh 2-streforivy wbudowany rnodut hydrokit
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Cigiar netto

I'l0c wbudowansj gEalki ehktryunej

Pojemnodi

l,laksymatna temperatura wody
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natumLtego
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Lepszawydajnodc Lepilawydajnodi Lepsnwydajn0sd S)ahm

iwiekszawart0si iwigkya iwieksawad0si ialownikovry

00 uzytku wart0ii D0 D0 uiytku Inverter+poMla

wktinacie u4tkuwktimaciewktimilie za0szczedziid0

umiarkowanym chtodnym chlodnlm 30%entrgii

Sys.enyA0raea SystenyA0Ldrea SystervA0ratea wpflrjwnarit

Tplraa spellaja spehajq tpompari

sytraganid wy nagati. wymagania rie{yposazory ni

t)yrektlvy ErP Dyreklwy ErP t]yrektywy ErP wsts0ffinie

wzakresie klasy w zakresie kLasy w ?akresie klasy falownlkowe

Wsystemach Wys0kowydajne CWU Dysponujac WtrybieogEeMnia llnqdzenia

Aquarea unqdzenia seili p0mpa ciepta nawet d0 20"C 0enmcji N

zab[d0wanajest AquareadladomM Aquareamozna Pompyciepla wyposaionesq

pompawodykLasy eqo0sucrqdnych teitani0 skutecniegtreh wfitkwody{latwy

lGentriljaH- 0d3d016kW podgEewaiwodq, nawetwtedy, d0stgpim0ntai

automavcrne 0ptymatnym wystarczy kiedy tenperatura na zatnaskil

ustawieniebiegu; wriantemdLad0mu zainsLaL0wai narewnqtnspada

0entracjeFiG uryposiorego opcjonatny d0 20"[

Tbiegdw wgnejnikinisko' zbiornikCWIJ

temperaturowe

lUb ognewanie

podlogowejest

pompa Aquaiea

orysoklej

sptawn0scl

Wbudowany CrujnikpnepLJryu Ren0wilje Nowystemwnik IntendContr0l Kompatybilnoid 5{etnia

zawdr wody-poilqwsry Pompyciepta indywiduahy t0systemnowej iedn0slka gwarancja

bezpieczeistwa 0d[eneracjitl sefiiAquarea lpeln0punklo$tm, generecji, wewngtrrnama Nawszystkie

motrap0dtqczyd p0d(wietlanym um0zliwiajqcy wbud0waryp0ri sprqiarki

d0lstnlejqceg0 wySwhttanem nlskomplkowane komunlkacyjny udzldamypelnej

tub nowego kotla, 0 prukq]nej 3,5 zdatne ster0wanie umozliwiajqcy piqciotetniej

u4,skuiqc calal,lenuwl0 pompqcieptam pod{qEenie gwararcji

0ptymaLnykomf0ir j9rykmh {atrya p03rednictwem pompyciepla

nawet prEbardi0 obstuga pnez p0lqcroneg0 Panas0nic d0

niskich o0niera z Internetem systemu

temperctuGch m i urytk0wnika snarifona bqdi rarzqdu ania

zewnqttr P0czqwszy 0d tabtetuzqFtemem budynkiem BllS

Genemcji H Aodroid lub i0S,

atbo komputera

PC

;

Panasonii
Zatoguj sig na stronie www.airc0n.panasonic.pl i przekonaj sie, w laki sposrib

moiemy pomdc.

Panasonic Marketing Europe GmbH

0ddziat w Polsce

ul ll/otoska 9a, 02-583 Warszawa

heating & eooling solutions

Kompatybitnodi SG: 0f€r0wane utradzenia trrii Aquarea ltypu sptit i m0n0bL0k] p0siadah

ne ptrez Niemieckie St0warrysrenie Pomp Ciepta

ilrcnie t0wskazuF, te utrqdlenia serii Aquarea sq

dtpracy z syst€mem ster0wania intetigentnE sieciq
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