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Wysoce Wydajne rozWiązanie 
dla noWych domóW

Nowy monoblok Aquarea T-CAP to pojedynczy 
system do ogrzewania i chłodzenia domu oraz 
produkcji ciepłej wody użytkowej, który pozwala 
mieszkańcom cieszyć się większym komfortem 
użytkowania oraz elastycznością projektu archi-
tektonicznego. Monoblok T-CAP jest szczegól-
nie przydatny w projektach modernizacyjnych, 
ponieważ może z łatwością zastąpić tradycyjne 
kotły gazowe lub olejowe i może być podłączo-
ny do nowego ogrzewania podłogowego, grzej-
ników lub klimakonwektorów. 
System charakteryzuje się wysoką efektywno-
ścią energetyczną, ma klasę A+++ przy 35ºC i A++ 
przy 55°C oraz ulepszony współczynnik SCOP  
i wydajność chłodniczą. Co więcej, może praco-
wać pod wyższym ciśnieniem i osiągać tempe-
raturę wody 65°C, zapewniając najwyższą wy-
dajność jednostki. 
Monoblok wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, 
który w porównaniu do R22 i R410A ma bardzo ni-
ski wpływ na globalne ocieplenie. Obieg czynnika 
chłodniczego jest zamknięty wewnątrz jednostki 
zewnętrznej, więc nie ma potrzeby martwić się  
o ilość czynnika chłodniczego potrzebnego na 
pomieszczenie – wewnątrz budynku potrzebne 
są tylko przewody wodne.

Panasonic Heating & Cooling Solutions rozszerzył swoją ofertę pomp ciepła 
typu powietrze-woda Aquarea, wprowadzając nowy wysoce wydajny monoblok 

T-CAP generacji J z czynnikiem chłodniczym R32. Niewielka jednostka 
zewnętrzna zapewnia chłodzenie, ogrzewanie i produkcję ciepłej wody 

użytkowej i jest idealna do różnych zastosowań i nieruchomości.

Panasonic rozszerza gamę Produktów 
aquarea o nowy monoblok generacji j 

W ofercie znalazły się urządzenia jedno-
fazowe o mocy 9 i 12 kW, a trójfazowe  
o mocy 9 , 12 i 16 kW będą dostępne już 
niebawem. oferta obejmuje urządze-
nia dostosowane do wszystkich wiel-
kości nieruchomości i wymagań w za-
kresie wydajności. 

http://www.instalreporter.pl
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Podtrzymanie całkoWitej Wydajności

Dzięki technologii dwururowego wymiennika cie-
pła, unikalnej dla firmy Panasonic, wydajny agregat 
T-CAP może utrzymać wydajność grzewczą nawet 
w niskich wartościach temperatury zewnętrznej 
do -20°C, konkurując z pompami ciepła o wyższej 
wydajności i zapewniając użytkownikom znaczne 
oszczędności w cenie zakupu i kosztach eksploatacji. 

Prosta konserWacja 

Dodatkowo, w systemie zastosowano nową kon-
strukcję filtra magnetycznego, który umożliwia fil-
trowanie i usuwanie metalowego pyłu, zapobiega-
jąc awarii pompy i umożliwiając łatwą konserwację, 
a także utrzymanie wysokiej wydajności produktu. 

Wygodna, inteligentna kontrola 
i zWiększone bezPieczeństWo

System jest również kompatybilny z chmurą  
Aquarea Smart Cloud, dzięki czemu użytkownicy 
końcowi mogą zdalnie sterować pełnym zakre-
sem funkcji ogrzewania i chłodzenia, w tym moni-
torować zużycie energii w celu uzyskania oszczęd-
ności energii i kosztów. Ponadto, dzięki Aquarea 
Smart Cloud użytkownicy mogą korzystać  
z inteligentnego programu technologicznego 

IFTTT, który oznacza prosty proces „If This, Then 
That” (Jeśli to, to tamto). Ta zaawansowana tech-
nologia umożliwia użytkownikom automatycz-
ne uruchamianie systemów Aquarea w oparciu 
o inne aplikacje, usługi internetowe lub urządze-
nia oraz oferuje jeszcze szybszy dostęp do stero-
wania inteligentnym domem za pomocą jedne-
go przycisku lub sterowania głosowego.
Ponadto urządzenie można podłączyć do chmury 
serwisowej Aquarea, co ułatwia zdalne sterowa-
nie i konserwację urządzeń Panasonic. Pozwala to 
instalatorom na dostęp do systemów ogrzewania  
i chłodzenia klientów z dowolnej lokalizacji co skra-
ca czas reakcji, ponieważ nie muszą fizycznie po-
jawiać się u klienta, oszczędzając czas i pieniądze.
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r e k l a m a

Monoblok AquAreA T-CAP

· Nowy produkt Aquarea dla zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia.
· Unikalny dwururowy wymiennik ciepła.
· Stała wydajność nawet w bardzo niskiej temperaturze.
· Nowy filtr magnetyczny podtrzymujący wydajność.
· Inteligentne sterowanie zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.

Osiem banków zgłOsiłO się  
do ProgrAMu CzysTe PowieTrze

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochro-
ny Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spół-
dzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Cre-
dit Agricole Bank Polska, Santander Consumer 
Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które 
jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową  
w programie Czyste Powietrze. Łącznie to kilka ty-
sięcy placówek, w których Polacy będą mogli sko-
rzystać z nowego kredytu antysmogowego. współ-
praca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania 
na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła 
i termomodernizację domów jednorodzinnych.
w latach 2021-2022 banki będą dysponować 
łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach 
których przekazywać będą do wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej wnioski o dotację z przeznaczeniem na czę-
ściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na 
przedsięwzięcia realizowane zgodnie z progra-
mem Czyste Powietrze.
Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej, w porozumieniu 
z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do 
programu Czyste Powietrze zakończył się 23 lu-

tego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzy-
skały pozytywne decyzje. w pierwszej połowie 
kwietnia planowane jest podpisywanie pierw-
szych umów o współpracy między NFOŚiGw, 
wfośigw a bankami.
warto przypomnieć, że przygotowywana ścieżka 
bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje ob-
jęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki 
będą mogły zaproponować lepsze warunki finan-
sowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wy-
mogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z pro-
gramem Czyste Powietrze i dotację na częścio-
wą jego spłatę będzie można złożyć w bankach 
w połowie tego roku. Polacy otrzymają informa-
cje o programie Czyste Powietrze oraz pomoc  
w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częścio-
wą spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swo-
ich doradców w bankach.
Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera 
NFOŚiGw we wdrożeniu programu Czyste Powietrze 
– wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają 
dołączenie do systemu wdrażania powszechnego 
kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

eLekTRa – złOTy LauR kOnsumenTa 2021
 
ELEKTRA po raz kolejny zdobyła uznanie rynkowe, otrzymu-
jąc Laur Konsumenta 2021 w kategorii Ogrzewanie Podłogo-
we. Organizator plebiscytu co roku przyznaje specjalne wy-
różnienia dla firm, których marki wyróżniają się wieloletnią 
lojalnością respondentów w oddawaniu głosów podczas son-
dażu Laur Konsumenta/Laur Klienta. w niezwykle trudnym 
roku pandemii koronawirusa, konsumenci podobnie jak w ubie-
głych latach obdarzyli markę ELEKTRA uznaniem i zaufaniem.

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/osiem-bankow-zglosilo-sie-do-programu-czyste-powietrze
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