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nawet 60°C i zapewniają elastyczność instalacji 
dzięki dużej długości orurowania między jednost-
ką wewnętrzną a zewnętrzną, sięgającej 50 m.
warto nadmienić, że osiągają klasę A+++ w trybie 
ogrzewania oraz A+ w trybie podgrzewania cie-

płej wody użytkowej, co prowadzi do znaczne-
go obniżenia rachunków za energię elektryczną.  
Zużycie energii można jeszcze bardziej obniżyć, 
przyłączając do systemu fotowoltaiczne pane-
le słoneczne.

Kompaktowe rozmiary
Nowe pompy ciepła All in One Compact zostały 
zaprojektowane z myślą o maksymalnej oszczęd-
ności miejsca. Mając zaledwie 598x600 mm, zaj-
mują tyle samo miejsca, co standardowe sprzę-
ty AGD jak pralka czy lodówka. To powoduje, że 
niepotrzebne jest specjalne pomieszczenie tech-
niczne, czy kotłownia. Jest to niewątpliwie duża 
zaleta. Jeśli dodamy do tego wysoką estetykę  
i design, to okazuje się, że pompę ciepła można po-
stawić obok wcześniej wspomnianej lodówki czy 
pralki bez uszczerbku dla wyglądu wnętrz domu.

High Performance czy T-CAP
Pompy ciepła All in One Compact dostępne są  
w dwóch wariantach: High Performance All in One 
Compact oraz T-CAP All in One Compact. Oba ce-
chują wysokie parametry wydajności, które naj-
częściej opisuje się współczynnikiem COP. Dla in-
westora ważniejszy będzie jednak współczynnik 
SCOP (sezonowa efektywność energetyczna), 
czyli współczynnik odnoszący się do wydajności  
w całym sezonie grzewczym (bo to ostatecznie 
interesuje użytkownika), a nie do wydajności 
chwilowej jak COP. w przypadku pompy ciepła All 
in One Compact SCOP sięga nawet 5,07 (klimat 
umiarkowany w35). Jest to jeden z najwyższych 

parametrów wśród powietrznych pomp ciepła. 
w uproszczeniu seria High Performance to pompy 
ciepła przeznaczone głównie do nowych instala-
cji, budynków pasywnych czy energooszczędnych. 
Praktycznie najwyższa wydajność w swojej klasie.
Z kolei seria T-CAP to technologia pomp ciepła, 
która sprawdza się w skrajnie niskiej temperatu-
rze zewnętrznej nawet do -28°C i zapewnia stałą 
wydajność grzewczą pompy do -20°C . 

Dostępne modele i moce
Pompy ciepła Aquarea All in One Compact – jak 
wspomniano powyżej – znajdą zastosowanie za-
równo w nowych budynkach, domach pasyw-
nych i energooszczędnych, jak równie przy mo-
dernizacji i wymianie starego kotła na pompę 
ciepła. Mają szeroki zakres zastosowania: grzanie,  
chłodzenie oraz podgrzewanie c.w.u. współpra-
cują z grzejnikami, klimakonwektorami, czy ogrze-
waniem płaszczyznowym. 
W ramach oferty dostępnych jest 8 modeli 
pomp ciepła o różnej mocy: od 3 do 16 kW, za-
równo serii High Performance, jak i T-CAP, ge-
neracji J i H. Daje to więc możliwość dopasowania 
pompy ciepła praktycznie do każdej inwestycji, do 
domów o różnych standardach energetycznych. 
Urządzenia dostarczają wodę o temperaturze 

Aquarea typu All in One Compact to z pewnością jedna z niewielu pomp 
ciepła do domu, która łączy wysoką wydajność i energooszczędność  
z niezwykłą estetyką i komfortem użytkowania. Stąd też stwierdzenie 
„Aquarea All in One Compact. Piękno komfortu i najwyższej klasy wydajność.”

KompaKtowe pompy ciepła aquarea typu all-in-one
wydajne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
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końcowego, jak i przeprowadzanie zdalnego ser-
wisu przez partnerów Panasonic.
Aquarea Smart Cloud – proste, a zarazem zaawan-
sowane zarządzanie energią dla użytkownika in-
dywidualnego, to o wiele więcej niż zwykły ter-
mostat do włączania i wyłączania ogrzewania. 
To intuicyjne narzędzie do zdalnego sterowania 
wszystkimi funkcjami związanymi z ogrzewaniem 
i przygotowaniem c.w.u., w tym funkcją monito-
ringu zużycia energii.
Aquarea Service Cloud – dedykowane dla insta-
latora narzędzie do zdalnej diagnostyki i serwisu 
pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy oraz 
skraca czas reakcji, a tym samym zwiększa za-
dowolenie klientów.
Zaawansowane funkcje zdalnego serwisu:

- pełny podgląd działania pompy na jednym ekranie,
- dziennik historii błędów,
- pełna informacja o jednostce,
- stała dostępność statystyk,
- dostępność większości ustawień, nawet do 71 
parametrów.

Fabryczna technologia izolacji U-Vacua™
Jednostka wewnętrzna zawiera w swojej obudo-
wie zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojem-
ności 185 l, który zabezpieczony jest Panasonic 
U-Vacua™, czyli zaawansowanym próżniowym 
panelem izolacyjnym o bardzo niskiej przewod-
ności cieplnej, zapewniający około 19 razy bar-
dziej skuteczną izolację niż standardowa pian-
ka poliuretanowa. Panele U-Vacua™ składają się  
z unikalnego rdzenia z włókna szklanego zalami-
nowanego folią złożoną z kilku warstw, w tym ny-
lonu, aluminium oraz warstwy ochronnej i umoż-

liwiają wysoką izolacyjność w cienkiej konstrukcji. 
Ciśnienie wewnętrzne jest obniżone do wartości 
rzędu 1-20 Pa, co minimalizuje przewodność ciepl-
ną. Zbiornik z ciepłą wodą użytkową otoczony izo-
lacją U-Vacua™ działa jak „super termos” i utrzy-
muje znacznie dłużej wysoką temperaturę wody. 

Aquarea Smart Cloud i Service Cloud
Panasonic zapewnia możliwość zdalnego stero-
wania ustawieniami pompy ciepła zarówno przez 
użytkownika, jak również zdalny serwis i diagno-
stykę pompy ciepła przez instalatora. Specjalny 
moduł (CZ-TAw1) umożliwia połączenie pompy 
ciepła Aquarea z chmurą za pomocą routera wi-Fi  
lub przewodowej sieci LAN, co pozwala zarów-
no na sterowanie instalacją przez użytkownika 
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Przejdź  Więcej o Aquarea typu All-in-One
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https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-all-in-one-compact-unit/
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