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Új Aquarea All in One
Kompakt és egyszerűen beszerelhető
Hővisszanyerő modul + 200 literes tartály 3 és 16 kW között
Az Aquarea All in One a Panasonic hűtő, fűtő és használati melegvíz-készítő hőszivattyúinak új 
generációja. Az új termékcsalád a nagy teljesítményű hővisszanyerő technológiát egy csúcsminőségű, 
rozsdamentes acél tartállyal kombinálja, amelyre 10 év garancia jár. A Panasonic kiváló kialakítással 
és nagy teljesítményű műszaki megoldásokkal biztosítja a piacvezető COP érték elérését.
Ez a kiemelkedően hatékony berendezés gyorsan és egyszerűen felszerelhető. A gyárilag felszerelt csöveknek 
köszönhetően a beszerelési idő akár 50%-kal csökkenthető. A berendezés alján elhelyezett csőcsatlakozások 
még egyszerűbbé teszik a beszerelést. A helytakarékos All in One stílusos megjelenésének köszönhetően 
a konyhába is felszerelhető. A Panasonic kidolgozott továbbá egy vezérlőkből álló termékcsaládot is, amely 
2 fűtési zóna, bivalens és kaszkád rendszerek vezérlését teszi lehetővé.

· Kiemelkedően hatékony megoldás
· Gyors és egyszerű telepítés. Alacsonyabb beszerelési költségek. Csőcsatlakozások az All in One készülék alján
· „A” energiaosztályú vízszivattyú
· 200 literes rozsdamentes acél tartály 10 év garanciával
· A HPM távirányítóval egyszerűen integrálható
·  Kitűnő rozsdamentes acél tartály, vastag szigeteléssel az energiaveszteség csökkentése érdekében
· Nagy hőcserélő felület a hatékonyság növelése érdekében
· Helytakarékos: 1800 (magasság) x 598 (szélesség) x 717 (mélység)
·  Nagy teljesítményű Aquarea hidraulikus egység vízmelegítéshez
·  Elölről karbantartható: előlapon elhelyezett elektromos csatlakozások
·  Beépített szűrők
· Kilépő víz max. hőmérséklete: 55 °C
Megjegyzés: a hűtés üzemmód szoftveresen aktiválható. Ezt az aktiválást csak szervizpartner vagy a beszerelést végző szakember végezheti el.
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Az idő- és helytakarékosan 
beszerelhető Aquarea All in One 
kitűnő megoldást kínál új építésű 
lakásokba, és utólagos felszereléshez 
is ideálisan alkalmazható.

Helytakarékosság
A hővisszanyerő modul és a tartály 
egyetlen zárt egységben található.

Egyszerű és gyors telepítés
Nincs szükség szerelésre a beltéri egység 
és a tartály között. A berendezés 
a vízszűrőt is tartalmazza.

All in One tartozékok: 
PAW-ADC-PREKIT: Csővezetékek csatlakozása.
PAW-ADC-CV150: Dekoratív mágneses oldalsó burkolat.
További információkért lapozzon a kiegészítőket bemutató oldalra.

Panasonic gyártmány
Minden hőszivattyú lelke a kompresszor, a Panasonic pedig a világ vezető 
kompresszorgyártója.

Intelligens kialakítás
A tervezés során figyelembe vettük a beszerelést végző szakemberek 
véleményét. Ennek eredményeként a csőcsatlakozások a berendezés alján 
találhatók, ami megkönnyíti a beszerelést, és a csövek rejtett elhelyezése 
miatt a berendezés esztétikusabb látványt nyújt. További előny, hogy 
a berendezés tetején hely szabadul fel, és nem szükséges külön helyet 
biztosítani a karbantartáshoz.

Új funkciók a telepítést végző szakemberek számára
· Betonszárítási üzemmód padlófűtéshez
· Hűtés üzemmód kioldása
· 7 sebességfokozatú, „A” energiaosztályú szivattyú

Nagy hatékonyság
A fűtés jósági foka eléri az 5-öt. A használati melegvíz-készítés jósági foka 
eléri a 2,5-et. „A” energiaosztályú vízszivattyú.

Csatlakozási lehetőségek
Három távirányító is beépíthető:
· Új távirányító. Új funkciók a felhasználók számára:
 - Auto üzemmód fűtéshez és hűtéshez
 - Energiafogyasztás kijelzése
 - Üdülési üzemmód beállítása
·  A Heat Pump Manager több mint 600 beszerelési variációt biztosít 

(2 zónás vezérlés, bivalens, üzemmód. stb.)
· Heat Pump Manager érintőképernyős LCD kijelzővel

Garancia
· 5 év garancia a kompresszorokra
· 10 év garancia az All in One tartályokra

PAW-ADC-PREKIT előre összeállított beszerelési készlet (opcionális)
Egyedülálló előre összeállított beszerelési készlet az egyszerűbb és 
gyorsabb beszerelés érdekében.

Hátlap

Fa
l

A falhoz csatlakozó 
csövek.
A csövek egyenesen 
a falba vagy a fal 
mentén felfelé vezet-
hetők (a készlet 
mind két opcióhoz 
két-két csatlakozót 
tartalmaz).

Opciók:
1.  Egyenesen a falba 

vezetett csövek
2.  A fal mentén 

felfelé vezetett 
csövek

A berendezéshez csatlakozó csövek, 
mindegyik csövön visszacsapó szeleppel

Csőtartó lemez 
Felszerelhető Szigetelt flexibilis csövek

ElőlapAll in One egység
Oldalnézet

Felülnézet

1. Légtelenítő szelep
2. Nyomáscsökkentő szelep
3. Áramláskapcsoló
4.  Víznyomásmérő
5. Vezérlőpanel

6. 3 utas szelep
7. Tágulási tartály
8. Vízszivattyú
9. Vezérlőegység burkolata
10. Vízszűrő szett

Fűtés

Vízbemenet 

Hűtőközeg
Használati meleg víz

High performance 3 kW (egyfázisú) 5 kW (egyfázisú) 7 kW (egyfázisú) 9 kW (egyfázisú, háromfázisú) 12 kW (egyfázisú, háromfázisú) 16 kW (egyfázisú, háromfázisú)

T-CAP 9 kW (egyfázisú, háromfázisú) 12 kW (egyfázisú, háromfázisú) 16 kW (háromfázisú)

Mitől különleges az Aquarea All In One?
Széles termékpaletta
Akár 14-féle kombináció. 3 kW és 16 kW közötti teljesítményskála.
·  High Performance új épületekbe és alacsony 

energiafelhasználású ingatlanokba
· A rendkívül alacsony hőmérsékleten alkalmazható T- CAP akár 
–15 °C-os hőmérséklet mellett is folyamatos fűtést biztosít.

Az All in One modul tesztgyőztes lett
A Danish Technological Institute alapos vizsgálatnak vetette alá a Panasonic 
Aquarea T-CAP 9 kW-os levegő-víz hőszivattyúját, melynek során 10 °C-on, 
9,29 kW-os teljesítménnyel vizsgálta a berendezés működését. A rendszer 
az iparágban legmagasabbnak számító, 4,84-es SCOP értéket kapott. Az SCOP 
az Európában forgalmazott hőszivattyúkra érvényes minimális előírások és 
energiahatékonysági címkék alapját képező paraméter, és ezzel a kitűnő értékkel 
a Panasonic All in One magasra tette a mércét a versenytársak számára.
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