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Aquarea EcoFleX: 2 w 1 – zrównoważony 
i wydajny komfort przez cały rok 
Nowa Aquarea EcoFleX to przełomowa pom-
pa ciepła, która łączy ogrzewanie i chłodzenie 
pomieszczeń, przez zastosowanie jednostki ka-
nałowej z technologią nanoeTM X zapewniają-
cą oczyszczanie powietrza oraz odzysk ciepła 
na potrzeby przygotowania c.w.u. w pompach 
ciepła Aquarea EcoFleX zastosowano czynnik 
chłodniczy R32, co znacznie obniża wartość 
współczynnika GwP (potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego). Aquarea EcoFleX to trzy modu-
ły: jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrz-
na i jednostka kanałowa. Rozwiązanie idealnie 
sprawdza się w warunkach ograniczonej ilo-
ści miejsca, np. w mieszkaniu, ciasnej kotłow-
ni czy pomieszczeniu technicznym. System jest 
standardowo wyposażony w wi-Fi, co pozwa-
la na inteligentne sterowanie i monitorowanie 
zużycia energii. Oferuje wyjątkową wydajność 
i oszczędność energii.

Firma Panasonic od wielu lat podnosi komfort życia, poprzez technologię pomp ciepła i szerokie 
doświadczenie. Szeroka gama produktów Aquarea umożliwia tworzenie rozwiązań, które są 
idealnie dopasowane do indywidualnego stylu życia, a zarazem wyróżniają się doskonałymi 
parametrami. Nowość w ofercie Panasonic Aquarea EcoFleX zapewnia klimatyzację, ogrzewanie 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą jednej jednostki zewnętrznej. 

Nowość PaNasoNic.  
PomPa ciePła aquarea ecoFlex
Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa i czystsze powietrze

R32 
 NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

Aquarea EcoFleX: 2 w 1 – zrównoważony i wydajny komfort przez cały rok.
Nowa Aquarea EcoFleX to przełomowa pompa ciepła, która łączy ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, przez zastosowanie jednostki kanałowej z 

technologią nanoeTMX zapewniającą oczyszczanie powietrza oraz odzysk ciepła na potrzeby przygotowania CWU. 
Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy niskiej emisji CO2.

Smart Comfort
Inteligentna komunikacja. Oszczędność energii, komfort i sterowanie z dowolnego miejsca 
na Ziemi. Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia łączność w czasie rzeczywistym z aplikacją 
Panasonic Comfort Cloud, umożliwiając inteligentne sterowanie i monitorowanie zużycia energii.
Do pobrania ze sklepów:

Technologia nanoe™ X dla jeszcze lepszej ochrony 24h/7
Ta zaawansowana technologia wykorzystuje rodniki hydroksylowe, które hamują 
namnażanie i rozprzestrzenianie się niektórych patogenów, takich jak alergeny, bakterie, 
wirusy, pleśnie, zapachy i niektóre substancje niebezpieczne. Ten naturalnie zachodzący 
proces podnosi bezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu.

Pompa ciepła Aquarea 
EcoFleX standardowo 
w zestawie posiada 
moduł Wi-Fi, co pozwala 
na inteligentne sterowanie 
i monitorowanie 
zużycia energii.
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wielu pomieszczeń za pomocją jednego urządze-
nia. Dzieki temu zyskujemy na estetyce pomiesz-
czeń poprzez minimalizowanie ilości urządzeń na 
ścianach. Dodatkowo jednostka posiada mozli-
wość wyboru pozycji miejsca czerpanego powie-
trza, zdejmowany panel reguluje czy czerpne po-
wietrze jest od tyłu lub od dołu, w zależności od 
sposobu prowadzenia kanału. Jednostka ideal-
nie pasuje do przestrzeni mieszkalnych: 
· poziom ciśnienia statycznego: 10-150 Pa, 
· kompaktowa obudowa: tylko 250 mm wysokości, 
· znamionowa wartość współczynnika SEER/
SCOP: do klasy A++, 
· cicha praca 22-29 dB(A),
· wyposażona w wentylator zasilany prądem sta-
łym i wbudowaną pompka skroplin,
· wbudowana technologia nanoeTM X,
· elegancki dotykowy sterownik naścienny.

Technologia nanoe™ X
Jednostka kanałowa standardowo wyposażona 
jest w nanoe™ X, unikalną technologię oczyszcza-
nia powietrza w pomieszczeniach. Nowatorska, 
opracowana przez Panasonic technologia na-
noe™ X pozwala cieszyć się korzystnym wpływem 

działania naturalnego detergentu – rodników hy-
droksylowych – w pomieszczeniach. Obficie wy-
stępujące w naturze rodniki hydroksylowe (zna-
ne również jako rodniki OH) neutralizują niektóre 
szkodliwe substancje, wirusy i bakterie, oczysz-
czając powietrze i usuwając nieprzyjemne za-
pachy. Teraz dzięki technologii nanoe™ X moż-
na korzystać z tych niesamowitych właściwości  
w pomieszczeniach, przez co powierzchnie ścian 
i podłóg, tapicerki meblowe i powietrze mogą 
być czystsze i przyjemniejsze. 

Smart Cloud 
Inteligentna komunikacja. Oszczędność energii, 
komfort i sterowanie z dowolnego miejsca. wbu-
dowany moduł wi-Fi zapewnia łączność w czasie 
rzeczywistym z aplikacją Panasonic Smart Cloud,  
umożliwiając inteligentne sterowanie i monitoro-
wanie zużycia energii. Monitoring zużycia ener-
gii uwzględnia odzysk ciepła wykorzystanego do 
produkcji c.w.u.
Zaawansowana aplikacja pozwala na pełne za-
rządzanie pompą ciepła Aquarea EcoFleX za po-
mocą urządzenia mobilnego, podnosząc komfort 
i zwiększając możliwości zarządzania energią. 
Pompa ciepła Aquarea EcoFleX może być pod-
łączona do usługi Aquarea Service Cloud, która 
pozwala instalatorom lub partnerom serwiso-
wym na zdalne serwisowanie urządzeń klientów. 

Zalety AQUAREA EcoFleX:
•	niewielkie	wymiary.	Jednostka	zewnętrzna	zaj-
muje niewielką powierzchnię, a wewnętrzna jest 
wielkości standardowych urządzeń, 
•	wszechstronność	funkcji	systemu.	Zgodne	z	ak-
tualnymi trendami w nowym budownictwie roz-
wiązanie może chłodzić powietrze przy jedno-
czesnym ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej, 
korzystając z odzysku ciepła. Dodatkowo zacho-
wana jest funkcjonalność ogrzewania wodnego,
•	zapewnienie	komfortu	 i	wygody.	Jednostka	
wewnętrzna klimatyzacji posiada technologię 
oczyszczania powietrza nanoe™ X, a cały system 
ma możliwość sterowania w chmurze przez apli-
kację Aquarea Smart Cloud.

Jednostka wewnętrzna to zestaw zasobnika 
ciepłej wody użytkowej oraz wymiennika ciepła 
do ogrzewania pomieszczeń za pomocą grzejni-
ków lub ogrzewania podłogowego. Została skon-
struowana z myślą o łatwej konserwacji, dlate-
go dostęp do części hydraulicznych zapewniony 
jest przez prosty system otwierania przedniego 
panelu. w jednostce wbudowano zasobnik cie-
płej wody użytkowej o dużej pojemności 185 l. 

Mimo to urządzenie ma niezwykle kompakto-
we i smukłe wymiary (gł. 600 mm/szer. 598 mm). 
Zasobnik zaizolowany jest za pomocą panelu 
izolacyjnego Panasonic U-Vacua™. To zaawan-
sowany próżniowy panel izolacyjny o bardzo ni-
skiej przewodności cieplnej, zapewniający około  
19 razy bardziej skuteczną izolację niż standar-
dowa pianka poliuretanowa.
Konstrukcja skrzynki wymiennika ciepła eliminu-
je ograniczenia związane z czynnikiem chłodni-
czym R32, co oznacza elastyczny montaż. wod-
ny wymiennik ciepła jest umieszczony powyżej 
płyty górnej, aby spełnić wymagania przepisów 
dotyczących powierzchni pomieszczeń, w któ-
rych instalowane są produkty zawierające duże 
ilości czynnika chłodniczego R32. 
Jednostka wyposażona jest w bardzo dobrej ja-
kości magnetyczny cyklonowy filtr wody, który 
jeszcze lepiej zabezpiecza urządzenie przed za-
nieczyszczeniami. 

Jednostka kanałowa Aquarea EcoFleX została 
zaprojektowana z myślą o zapewnieniu lepsze-
go komfortu i elastyczności. 
Jednostka kanałowa umożliwia klimatyzowanie 
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Ciągłe ogrzewanie.
Praca ciągła w trybie ogrzewania (powietrznego).

Ciepło z zasobnika CWU jest wykorzystywane 
do jednoczesnego odszraniania i ogrzewania.

Odzysk ciepła.
Chłodzenie (powietrzne) + ciepła woda użytkowa.

Wymiana ciepła, która dotychczas zachodziła 
w jednostce zewnętrznej, teraz odbywa się 

w podgrzewaczu wody.

Ogrzewanie powietrza i podgrzewanie wody.
Ogrzewanie (powietrzne)+ ogrzewanie (podłogowe 

lub grzejniki) lub ciepła woda użytkowa.
Ciepło ze sprężarki jest dostarczane jednocześnie 

na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU.

ODZYSK CIEPŁA

WYŁ.*
ZAŁ. ZAŁ. ZAŁ. lub WYŁ.ZAŁ.

ZAŁ.

WYŁ.
ZAŁ.

ODSZRANIANIE PROCES 
ENDOTERMICZNY

ZAŁ.

Aquarea EcoFleX 
System oparty 
na unikalnej technologii

*Odzysk ciepła jest możliwy również w trybie: chłodzenie (powietrze-powietrze) + ogrzewanie (powietrze-woda)

OBRAZ TYMCZASOWY
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