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Artyku  promocyjny

Aquarea DHW to urz dzenie, które w efek-
tywny i energooszcz dny sposób generuje 
c.w.u. Jest ekologiczn  alternatyw  dla starych 
zbiorników czy podgrzewaczy elektrycznych. 
Urz dzenie bazuje na technologii pompy cie-
p a, zapewniaj c dzi ki temu ograniczenie 
emisji dwutlenku w gla oraz kosztów utrzyma-
nia. Produkowana woda mo e osi gn  tem-
peratur  do 55° Celsjusza, przy czym istnie-
je tak e opcja ustawienia temperatury 75°C. 
Dzi ki zastosowaniu w jednostce spr arki 
rotacyjnej jest ona w stanie zapewni  o 75% 
mniejsze zu ycie energii ni  elektryczne pod-
grzewacze wody.
Jednostka Panasonic DHW jest dost pna 
w dwóch wersjach – na ciennej i wolno sto-
j cej. Pierwsza z nich obejmuje zbiornik wody 
o pojemno ci 80, 100 lub 120 litrów, który jest 
uzupe niony o generator w postaci pompy cie-
p a. Zainstalowana na cianie pompa umo -
liwia pod czenie przewodów powietrznych, 
co pozwala dowolnie dobiera  punkty poboru 
i wywiewu powietrza. Dzi ki temu jednostka 
mo e by  zainstalowana w ró nych cz ciach 
domu, równie  w pomieszczeniach o niewiel-
kiej powierzchni, jak kuchnie czy azienki. Co 
wi cej, jest ona wyposa ona w sterownik z do-

tykowym wy wietlaczem LCD, dzi ki któremu 
mo na ustawi  temperatur , uzyska  informa-
cj  o ilo ci wody w zbiorniku czy zaprogramo-
wa  prac  urz dzenia w cyklu tygodniowym.
Jednostka wolnostoj ca jest z kolei wyposa o-
na w zbiornik o pojemno ci 200 lub 285 litrów. 
Urz dzenie mo na pod czy  do zewn trznych 
róde  ciep a, takich jak panele s oneczne czy 

dodatkowe pompy ciep a, co zwi ksza jego wy-
dajno . Wolno stoj ca Aquarea DHW pozwala 
równie  na wentylowanie domu przy jednocze-
snym wykorzystaniu wywiewanego ciep ego 
powietrza do produkcji c.w.u. Nast pnie po 
osuszeniu i sch odzeniu jest ono wyprowa-
dzane poza obiekt lub do tych pomieszcze ,
które wymagaj  ch odzenia.
Ze wzgl du na stosunkowo niewielkie wy-
miary i zdolno  grzewcz  system Aquarea 
DHW mo e z powodzeniem zast pi  u ywa-
ny dotychczas elektryczny podgrzewacz wody 
i zosta  zainstalowany w tym samym miej-
scu. Jednoczenie jednostki cechuje du a wy-
trzyma o . Wymiennik ciep a zosta  nawi-
ni ty po wewn trznej stronie zewn trznego 
p aszcza zbiornika, co zapobiega gromadze-
niu si  kamienia i zwi ksza ywotno  ca e-
go systemu. Z kolei zasobnik c.w.u. zosta  do-

datkowo zabezpieczony przy pomocy bardzo 
czystej emalii oraz z wykorzystaniem anody 
magnezowej, co zwi ksza trwa o  urz dze-
nia i jednocze nie przeciwdzia a pojawianiu 
si  szkodliwych domieszek w wodzie.

System Panasonic
do przygotowania ciep ej wody u ytkowej
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System Panasonic Aquarea 
DHW do produkcji c.w.u. zo-
sta  stworzony z my l  o tych 
domach jednorodzinnych, któ-
re ju  s  wyposa one w sys-
tem ogrzewania. Urz dzenie 
w jednej obudowie integruje 
ma  pomp  ciep a oraz zbior-
nik c.w.u. i dzi ki stosunko-
wo niewielkim wymiarom mo-
e by  zainstalowane nawet 

w niedu ych pomieszczeniach. 
Co wi cej, jest w stanie za-
pewni  o 75% mniejsze zu-
ycie energii ni  elektryczne 

podgrzewacze.
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