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ARTYKU  PROMOCYJNY PANASONIC

Pompy ciep a powietrze-woda s  co-
raz powszechniej stosowane do 
ogrzewania domu oraz ciep ej wody 

u ytkowej. Energi  pozyskuj  z otocze-
nia, dzi ki czemu s  ekologiczne, wydajne 
oraz niezwykle oszcz dne. W przypadku 
modeli typu All-in-One z linii Panasonic 
Aquarea dodatkow  zalet  jest bardzo pro-
sta instalacja. 

ROZWI ZANIE PRZYJAZNE 
MONTEROM
Jednostka All-in-One w jednej, stosunko-
wo niewielkiej obudowie integruje modu
Hydrokit i 185-litrowy zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. Dzi ki temu oraz nowo-
czesnemu wzornictwu mo e by  z powo-
dzeniem zainstalowana w kuchni, azience 
czy gara u. Ponadto jej konstrukcja elimi-
nuje wiele problemów zwi zanych z mon-
ta em. Fabrycznie zamontowane oruro-
wanie skraca czas instalacji o po ow ,
a dzi ki umieszczeniu przy czy w dol-
nej cz ci, instalator ma do nich swobod-
ny dost p.

WYSOKA SPRAWNO
Pompy ciep a Aquarea All-in-One mog
s u y  zarówno do ogrzewania i produk-
cji c.w.u., jak równie  ch odzenia domu la-
tem. Modele posiadaj  najwy sz  klas  efek-
tywno ci energetycznej A++ i utrzymuj
wysok  sprawno  nawet w niskich tempe-
raturach zewn trznych. Dodatkowo opro-
gramowanie pomp Aquarea mo na skonfi-
gurowa  odpowiednio do wymaga  domów 
energooszcz dnych w celu maksymalne-
go zwi kszenia efektywno ci energetycznej. 
W zale no ci od potrzeb u ytkownika, roz-
wi zanie typu All-in-One wyst puje w wa-
riantach od 3 kW do 16 kW, w ramach serii 
T-CAP lub High Performance.

G ówn  zalet  modeli T-CAP (od 9 do 
16 kW) jest utrzymywanie znamionowej 
wydajno ci grzewczej nawet w temperatu-
rach rz du -20°C bez konieczno ci wspo-
magania grza k  elektryczn . Dzi ki temu 

osi gaj  najlepszy wspó czynnik sezonowej 
efektywno ci energetycznej. Mog  ca ko-
wicie zast pi  stare kot y gazowe lub olejo-
we, a w nowych budynkach z ogrzewaniem 
pod ogowym – grzejniki niskotemperaturo-
we czy nawet grzewcze konwektory wenty-
latorowe. Z kolei modele High Performance 
s  przeznaczone specjalnie dla domów 
energooszcz dnych, a ich wyró nikiem jest 
doskona y wspó czynnikiem COP równy 5 
(w przypadku modelu o mocy 3 kW).

PE NA KONTROLA
Sterowanie urz dzeniami All-in-One jest 
bardzo proste. Indywidualny 3,5-calowy 
panel LCD zapewnia dost p do takich pa-
rametrów, jak temperatura pomieszcze-
nia, wspó czynnik COP oraz zu ycie ener-

gii w skali dnia, tygodnia i roku. Do jego 
podstawowych funkcji nale  m.in. auto-
matyczne prze czanie trybów ogrzewa-
nia i ch odzenia czy regulacja wydajno ci 
ze wzgl du na temperatur  panuj c  w po-
mieszczeniu. Dodatkowo sterownik jest zin-
tegrowany z funkcj  Aquarea Smart Cloud, 
która umo liwia kontrolowanie pracy pom-
py ciep a z dowolnego miejsca za po red-
nictwem smartfonu, tabletu b d  kompu-
tera. Pozwala to maksymalnie poprawi
komfort u ytkownika, obni aj c op aty za 
energi  elektryczn  do minimum. Z kolei 
dzi ki takim funkcjom, jak powiadomie-
nia o usterkach oraz mo liwo  zdalnego 
serwisowania obs uga techniczna wykony-
wana przez instalatora jest jeszcze szybsza 
i prostsza. 

All-in-One, czyli kompleksowe ogrzewanie
Modernizuj c instalacj  grzewcz , d ymy przewa nie do ograniczenia wydatków na energi  ciepln .
Warto przy tym pami ta  równie  o kosztach wykonawczych – im sprawniej zostanie przeprowadzony 
monta , tym wydatki b d  ni sze. Idealnym rozwi zaniem zapewniaj cym oszcz dno  czasu oraz 
miejsca potrzebnego na instalacj , a tak e wysok  sprawno  s  pompy ciep a typu All-in-One. 
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