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All-in-One, czyli kompleksowe ogrzewanie
ModernizujÈc instalacjÚ grzewczÈ, dÈĝymy przewaĝnie do ograniczenia wydatków na energiÚ cieplnÈ.
Warto przy tym pamiÚtaÊ równieĝ o kosztach wykonawczych – im sprawniej zostanie przeprowadzony
montaĝ, tym wydatki bÚdÈ niĝsze. Idealnym rozwiÈzaniem zapewniajÈcym oszczÚdnoĂÊ czasu oraz
miejsca potrzebnego na instalacjÚ, a takĝe wysokÈ sprawnoĂÊ sÈ pompy ciepïa typu All-in-One.

P

ompy ciepïa powietrze-woda sÈ coraz powszechniej stosowane do
ogrzewania domu oraz ciepïej wody
uĝytkowej. EnergiÚ pozyskujÈ z otoczenia, dziÚki czemu sÈ ekologiczne, wydajne
oraz niezwykle oszczÚdne. W przypadku
modeli typu All-in-One z linii Panasonic
Aquarea dodatkowÈ zaletÈ jest bardzo prosta instalacja.

ROZWIkZANIE PRZYJAZNE
MONTEROM
Jednostka All-in-One w jednej, stosunkowo niewielkiej obudowie integruje moduï
Hydrokit i 185-litrowy zasobnik c.w.u. ze
stali nierdzewnej. DziÚki temu oraz nowoczesnemu wzornictwu moĝe byÊ z powodzeniem zainstalowana w kuchni, ïazience
czy garaĝu. Ponadto jej konstrukcja eliminuje wiele problemów zwiÈzanych z montaĝem. Fabrycznie zamontowane orurowanie skraca czas instalacji o poïowÚ,
a dziÚki umieszczeniu przyïÈczy w dolnej czÚĂci, instalator ma do nich swobodny dostÚp.

WYSOKA SPRAWNO¥m
Pompy ciepïa Aquarea All-in-One mogÈ
sïuĝyÊ zarówno do ogrzewania i produkcji c.w.u., jak równieĝ chïodzenia domu latem. Modele posiadajÈ najwyĝszÈ klasÚ efektywnoĂci energetycznej A++ i utrzymujÈ
wysokÈ sprawnoĂÊ nawet w niskich temperaturach zewnÚtrznych. Dodatkowo oprogramowanie pomp Aquarea moĝna skonfigurowaÊ odpowiednio do wymagañ domów
energooszczÚdnych w celu maksymalnego zwiÚkszenia efektywnoĂci energetycznej.
W zaleĝnoĂci od potrzeb uĝytkownika, rozwiÈzanie typu All-in-One wystÚpuje w wariantach od 3 kW do 16 kW, w ramach serii
T-CAP lub High Performance.
GïównÈ zaletÈ modeli T-CAP (od 9 do
16 kW) jest utrzymywanie znamionowej
wydajnoĂci grzewczej nawet w temperaturach rzÚdu -20°C bez koniecznoĂci wspomagania grzaïkÈ elektrycznÈ. DziÚki temu
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osiÈgajÈ najlepszy wspóïczynnik sezonowej
efektywnoĂci energetycznej. MogÈ caïkowicie zastÈpiÊ stare kotïy gazowe lub olejowe, a w nowych budynkach z ogrzewaniem
podïogowym – grzejniki niskotemperaturowe czy nawet grzewcze konwektory wentylatorowe. Z kolei modele High Performance
sÈ przeznaczone specjalnie dla domów
energooszczÚdnych, a ich wyróĝnikiem jest
doskonaïy wspóïczynnikiem COP równy 5
(w przypadku modelu o mocy 3 kW).

PENA KONTROLA
Sterowanie urzÈdzeniami All-in-One jest
bardzo proste. Indywidualny 3,5-calowy
panel LCD zapewnia dostÚp do takich parametrów, jak temperatura pomieszczenia, wspóïczynnik COP oraz zuĝycie ener-

gii w skali dnia, tygodnia i roku. Do jego
podstawowych funkcji naleĝÈ m.in. automatyczne przeïÈczanie trybów ogrzewania i chïodzenia czy regulacja wydajnoĂci
ze wzglÚdu na temperaturÚ panujÈcÈ w pomieszczeniu. Dodatkowo sterownik jest zintegrowany z funkcjÈ Aquarea Smart Cloud,
która umoĝliwia kontrolowanie pracy pompy ciepïa z dowolnego miejsca za poĂrednictwem smartfonu, tabletu bÈdě komputera. Pozwala to maksymalnie poprawiÊ
komfort uĝytkownika, obniĝajÈc opïaty za
energiÚ elektrycznÈ do minimum. Z kolei
dziÚki takim funkcjom, jak powiadomienia o usterkach oraz moĝliwoĂÊ zdalnego
serwisowania obsïuga techniczna wykonywana przez instalatora jest jeszcze szybsza
i prostsza. }
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