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Aquarea to nowatorski, energooszczgdny system zapewniajqcy
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Pompa ciepta Aquarea oparta na techno[ogii powietze-woda jest

i przyjazna $rodowrsku Pzechwytuje energig ciepLnq
jq do podgzania wody

bardzo wydajna

temperaturach na zewnqtrz Jest to niezawodne rozwiazanie dziqki
r,r,rysokiej jakodci komponentdw, w tym rdwniez sprgzarki, opracowanych

z otaczajqcego powietza i wykorzystuje

i produkowanych pzez firmq Panasonic. Bogata oferta dostqpnych
jednostek serii Aquarea zapewnia bardzo szeroki wybdr najbardziej
odpowiedniej opcji dta Twojego domu
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niezaLelnie od jego wreLko(ci

pneznaczonej do ogzewania pomreszczefl, na potzeby ciepiej wody

uiytkowej, a takie do chtodzenia domu Nawet B0% potzebnej
energii cieptnej pobierane jest z otoczenia
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- rdwniei

w skrajnie

niskich temperaturach.
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KOCIOI. OLEJOWY
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temperaturg w domu oraz cieptq wodq uiytkowq, nawet przy skrajnych

:';li

,i ii

r:[ii jti

-l

,-,,;;r.:1,.'r,.

Ati uc

i

llll l i:;iill ":rr:

liili

/

CAZOWY

OGRZEWANIE
ELEKTRYCZN

E

AOUAREA
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It4oc wej6ciowa

/ zuiycie

Moc r,tryy$ciowa

/ wydajnodi

energii
grzewcza

AQUAREA
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.

niejsza powierzchnia instatacji

Fomaga oszczqdzac

M

Mozliwa oszczgdnoSi kosztow energii siggajqca 70% w pordwnaniu

Aquarea High Performance ALI-in-0ne

z konwencjonatnym ogrzewaniem elektrycznym Chociai poczqtkowe naktady

gzejnikow [ub ognewania podtogowego wodq gzewczq

inwestycyjne mogq byi vnyisze ni2 w przypadku innych technologii, koszty

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

eksptoatacji sq znacznie ni2sze i zapewniajq krdtki okres arurotu kosztdw

wbudowanym zasobniku vnykonanym ze stali nierdzewnej wysokiej jakoSci.

pst

ideatnym roaruiqzaniem do msiLania
o temperatune do

poczqtkotuych. Ovczgdnolici sq znaczne, szczegolnie w pordwnaniu z kottami

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

opalanymi otejem i grzejnikami etektrycznymi.

jedno$kq mo2e byi swobodnie lvykorzystana. Szeroki zakres mocy
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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
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Funkcja umoiliwia monitorowanie, oceng i optymatizacje temperatury

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

..h

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

I54

inspekcji pnez serwisanta w celu urykrycia potencjatnych awarii oraz

zdaLnej
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'Wygtqd interfejsu
uiytkownika moie utec
zmianie berupEedniego
powiadomienia

napra\ry usterek, zmniejszajqc do minimum czas reakcji i niedogodnoSci.
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Fompy eiepta Aquarea A[[-in-0ne l-ligh Perfcrmance Generacji
jed nofazowe
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/ trdjfazowe, typu sptit, g rzewezo-chtodzqce
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1-strefowy modut hydrokit [uh 2-streforivy wbudowany rnodut hydrokit
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Cigiar netto

I'l0c wbudowansj

gEalki ehktryunej

Pojemnodi
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l,laksymatna temperatura

wody
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All-in-0ne i split rostaly uhonorowane pre$iiovrym viyrdinieniem
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Zatoguj sig na stronie www.airc0n.panasonic.pl i przekonaj sie, w laki sposrib
moiemy pomdc.
Panasonic Marketing Europe GmbH
0ddziat w Polsce
ll/otoska 9a, 02-583 Warszawa
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