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Firma Panasonic dodała do swojej oferty wydajną jednostkę wentylacyjną do domowego użytku
z modułem do odzysku ciepła łączącą wysoki komfort użytkowania z zaawansowaną
oszczędnością energii, która skutecznie poprawia jakość powietrza wewnątrz domu i utrzymuje
zdrowy poziom wilgotności względnej.
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Dzisiejsze nowe domy są budowane według wysokich standardów z prawie hermetycznymi
ścianami, oknami i drzwiami. Choć minimalizuje to niekontrolowaną wentylację i przeciągi oraz
zapewnia większą efektywność energetyczną, to jednak domy nadal potrzebują dobrej jakości
powietrza wewnętrznego. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowy, wyjątkowo wydajny system
wentylacyjny Panasonic PAW-A2W-VENTA.

  

  

  

Firma Panasonic jest zaangażowana w rozwój produktów oferujących większą efektywność
energetyczną, które przyczyniają się do utrzymywania budynków o niemal zerowym zużyciu
energii (NZEB – Nearly Zero-Energy Buildings). Nowa jednostka wentylacyjna z odzyskiem
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ciepła została zaprojektowana nie tylko, aby zapewnić dobrą jakość powietrza wewnętrznego,
ale również w celu odzyskiwania ciepła, które w przeciwnym razie zostałoby utracone w wyniku
wentylacji. Prowadzi to do obniżenia wymagań w zakresie ogrzewania i spełnienia wymogów
Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) – idealnej dla domów o niskim
zużyciu energii.

  

  

Rozwiązania oszczędzające przestrzeń
Zaprojektowane dla powierzchni do około 140 m2, kompaktowe urządzenie może być
zainstalowane z pompami ciepła Panasonic Aquarea Air-to-Water, aby zapewnić idealne
rozwiązanie dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, zajmując dzięki
temu mniej przestrzeni poprzez połączenie kilku rozwiązań – idealne dla domów o
ograniczonym metrażu. Dostępne są dwa modele zapewniające łatwą i nierzucającą się w oczy
instalację. Jeden z nich oferuje powietrze nawiewane po lewej stronie urządzenia, a drugi po
prawej, co pozwala na dopasowanie do wszelkich wymogów instalacyjnych. Urządzenie
wyposażone jest w energooszczędny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami w technologii
EC, a także w funkcję odprowadzania wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu
nawiewanym w okresie zimowym.

  

Nowa jednostka może być połączona z systemem Aquarea All-in-One Compact, a także
umieszczona na szczycie kwadratowego zbiornika CWU z Aquarea Mono-Bloc lub Aquarea
Bi-Bloc. System wentylacyjny może być również wygodnie zainstalowany na ścianie za pomocą
uchwytów ściennych Panasonic.
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    Przyjazny interfejs użytkownikaW stale rozwijającym się cyfrowym świecie firma Panasonic uznaje za nadrzędną potrzebęwygody i prostoty, czego efektem jest przyjazny dla użytkownika interfejs systemu. Wszystkieustawienia i funkcje PAW-A2W-VENTA są dostępne za pośrednictwem łatwego w użyciupanelu sterowania, zintegrowanego z przednią pokrywą. Dostępna jest również opcjapodłączenia jednego lub kilku zewnętrznych paneli sterowania – co pozwala na obsługę do 10elementów sterujących w jednym systemie.  Inne zalety sterownika jednostki wentylacyjnejobejmują tygodniowy harmonogram pracy wentylatora i nastawy temperatury w ciągu tygodnia,a także podręczne menu do konserwacji filtrów, w którym w przejrzysty sposób wyświetlany jestpozostały czas pracy filtra.    

    W połączeniu z pompą ciepła Aquarea, oba systemy mogą być zarządzane za pomocą tylkojednego sterownika. System posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak tryb ręczny iautomatyczny lub możliwość wyboru preferowanych ustawień spośród wstępnieskonfigurowanych trybów użytkownika.          Podstawowe parametry centralki PAW-A2W-VENTA-R / L:•    Nominalny przepływ 204 [m3/h] (50 Pa)•    Maksymalny przepływ 292 [m3/h] (100 Pa)•    Typ wymiennika Obrotowy•    Sprawność odzysku ciepła 84%•    Pobór mocy 176[W]•    Klasa energetyczna A•    Poziom hałasu dB 38•    Wymiary (szer. X wys. X gł.) 598 x 450 x 500 [mm]•    Waga kg 46•    Pozycja montażu pionowa•    Przyłącza kanałowe mm DN125•    Klasa filtra, powietrze nawiewane F7 / ePM1 60%•    Klasa filtra, powietrze wywiewane M5 / ePM10 50%•    Minimalna temperatura zewnętrzna ° C -20                            Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.eu  .    
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http://www.aircon.panasonic.eu

