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Wraz ze wzrostem globalnego zapotrzebowania na energooszczędne rozwiązania grzewcze i
chłodnicze Panasonic rozszerza gamę powietrznych pomp ciepła Aquarea. Podczas Targów
Interclima 2022 w Paryżu, Masaharu Michiura, Prezes Heating & Ventilation A/C Company,
Panasonic Corporation, nakreślił strategię rozwoju firmy i ujawnił jej najnowsze rozwiazania z
gamy urządzeń Aquarea – nowe pompy ciepła generacji K i L.

  

  
Dostępne od wiosny 2023 r. pompy ciepła Aquarea generacji K i L to najnowsze urządzenia,
które zostały stworzone w centrach badawczo-rozwojowych Panasonic. Zaprojektowane
systemy odzwierciedlają wartości firmy oraz są zgodne z jej wizją tworzenia technologii dla
społeczeństwa niskoemisyjnego. Nowe modele koncentrują się na poprawie wydajności
energetycznej i oferowaniu urządzeń z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
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Rozwiązania niskoemisyjne

  

Generacja K wykorzystuje czynnik R32, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem dla
nowych domów. Tymczasem generacja L wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290,
który ma współczynnik GWP wynoszący tylko 3. Przeprojektowana konstrukcja jednostek
zewnętrznych obu generacji zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ urządzenie
jest hermetycznie zamknięte dla łatwej i elastycznej instalacji. Ponadto generacja K zachowuje
połączenie między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną poprzez połączenie
chłodnicze, podczas gdy generacja L ma połączenie hydrauliczne.

  

Nowa seria Aquarea generacji L została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować
właściwości czynnika chłodniczego R290, umożliwiając wytworzenie temperatury wody na
zasilaniu do 75°C nawet przy -10°C na zewnątrz. Dlatego jest szczególnie odpowiednia do
zastosowania w budynkach modernizowanych, w których wymagana jest wysoka temperatura
dla grzejników.

  

  

Praktyczne korzyści

  

Obie generacje korzystają ze zmniejszonego poziomu hałasu, do 8 dB(A) mniej niż poprzednie
modele, oferując więcej możliwości lokalizacji jednostek zewnętrznych. Oferują również jeszcze
wyższy poziom wydajności dla większych oszczędności, oferując SCOP do 5,12.
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Niepowtarzalny design

  

Chociaż istnieją różnice techniczne i technologiczne między dwiema nowymi generacjami
urządzeń Aquarea, mają one wspólny design pod względem jednostek wewnętrznych, które
zachowują biały kolor premium wierny duchowi Aquarea, zapewniając bezproblemowe
dopasowanie do każdego wnętrza. Budowa konstrukcji urządzeń pozwala również na łatwiejszą
dostępność do elementów wewnętrznych, praktyczność i elastyczność w celu łatwej instalacji i
konserwacji.

  

Jednostki zewnętrzne zostały całkowicie przeprojektowane i będą pasować nawet do
najbardziej stylowych domów, integrując najlepsze technologie Panasonic w nowej,
współczesnej i najwyższej jakości antracytowej obudowie.
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    Proste sterowanie  Koncentrując się na poprawie jakości pracy instalatora i doświadczenia użytkownika, najnowszegeneracje są standardowo wyposażone w nowy sterownik, który oferuje intuicyjną obsługę.Dostępny jest również opcjonalny, drugi sterownik dla systemów 2-strefowych.  Systemy mają możliwość inteligentnego sterowania i monitorowania zużycia energii poprzezdedykowane aplikacje. Aquarea Service Cloud jest dostępna dla instalatorów i firmkonserwacyjnych, umożliwiając zdalny nadzór nad instalacjami w czasie rzeczywistym w celuzwiększenia zadowolenia klientów. Instalator ma dostęp do statystyk, historii i informacji osystemie. Ponadto dla użytkowników końcowych aplikacja Aquarea Smart Cloud oferujeintuicyjne sterowanie pompami ciepła ze smartfona, tabletu lub komputera, oferując zdalneprogramowanie ogrzewania i chłodzenia, monitorowanie zużycia energii i powiadamianie wprzypadku anomalii. Od teraz moduł WiFi, niezbędny do wykorzystania aplikacji Aquarea SmartCloud, ma dedykowaną przestrzeń instalacyjną z przodu urządzenia.  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.aircon.panasonic.pl  
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