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Podczas targów CLIMATIZACION w dniach 1 do 4 marca firma Panasonic zaprezentowała
kompleksowe rozwiązania w zakresie klimatyzacji i wentylacji przeznaczone dla rozwiązań
indywidualnych oraz komercyjnych zgodne z korporacyjną strategię „eco ideas”, które spełniają
następujące cele:  
- innowacje technologiczne zapewniające wyższą sprawność energetyczną i wydajność, 
 - ograniczenie zużycia energii i emisji CO2, 
- „zielone” innowacje w sprzęcie przyjaznym dla środowiska. 
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Nowa seria systemów VRF Eco i (od 8 do 20 HP), które zaprojektowano specjalnie pod kątem
oszczędności energii, łatwej instalacji i dużej sprawności, przeznaczona jest do dużych
budynków o zapotrzebowaniu mocy chłodniczej do 60 HP (3 jednostki 20 HP). Do nowej serii
VRF „Eco i” należy linia „Hi COP” z jednostką 8 HP o w współczynniku COP 4,57 w trybie
ogrzewania. Średni współczynnik wydajności COP dla wszystkich jednostek Hi COP wynosi
4,35.

System pozwala na podłączenie do 64 jednostek wewnętrznych przy łącznej długości rurociągu
do 1000 m. Posiada również opcję wysokiego ciśnienia statycznego (80 Pa). 

Na stoisku firmy można było również obejrzeć serię urządzeń FS Multi, Mini VRF (od 4 do
10HP) przeznaczonych do małych i średnich budynków. Systemy zaprojektowane do
chłodzenia i ogrzewania obiektów komercyjnych i domów, poszerzone zostały o nowe jednostki
zewnętrzne i wewnętrzne, m.in. nowe trójfazowe jednostki zewnętrzne 8 i 10 HP, czy
kompaktowe jednostki kanałowe 4 i 5 HP (wysokość 20 cm) i kasetonowe 4 i 5 HP (wysokość
24,6 cm). 

Dużą potencjał rozwoju w Europie Panasonic widzi również w domowych pompach ciepła. Dla
tego segmentu zaprojektowany został system Aquarea wysoko wydajnych powietrznych pomp
ciepła z COP 4,67 dla urządzenia o mocy 12 kW. Jest to idealne rozwiązanie do ogrzewania,
chłodzenia i zaopatrywania w gorącą wodę nowych i starych budynków. Podstawowe zalety to
przede wszystkim szeroka gama opcji: od 7 do 16 kW, jednofazowe i trójfazowe, monoblok lub
split oraz możliwość podłączenia systemu do istniejącej instalacji grzewczej i do paneli
słonecznych. W porównaniu z grzejnikami elektrycznymi możliwe ograniczenie kosztów energii
do 78%. 
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  Moduł hydrauliczny wyposażony jest w panel sterowania, który umożliwia regulowanieuzyskiwanej temperatury wewnętrznej i maksymalizację wydajności układu. Posiada on filtrcząstek stałych o sicie 400 μm. W systemach typu split moduł ten jest umieszczany w domu,natomiast w układach z pojedynczą jednostką znajduje się w jednostce zewnętrznej. Zbiornikiciepłej wody służą również do podgrzewania c.w.u. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, cogwarantuje ich dużą trwałość. Zbiorniki wyposażone są również w pomocnicze grzałki o mocy 3kW, zapewniające podgrzewanie wody nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej. W zakresie jednostek wewnętrznych zaprezentowana została nowa jednostka wewnętrznaEtherea, która dzięki nowemu systemowi patrolującemu Eco Navi umożliwia do 40%zmniejszenia zużywanej energii w trybie ogrzewania i do 30% w przypadku chłodzeniapomieszczenia. System dwóch czujników pozwala na „patrolowanie” ilości osób wpomieszczeniu i ich aktywności w danym obszarze, dostosowując wydajność jednostki orazkierunek i wielkość strumienia powietrza. Dodatkowo zastosowany system oczyszczaniaE-ion+, pozwala na eliminację szkodliwych mikroorganizmów, bakterii i pleśni. Etherea jestniezwykle cicha, jej poziom hałasu wynosi 20dB, co jest porównywalne do szumu panującego wbibliotece.Uzupełnieniem oferty są systemy GHP (układy VRF, których silnik zasilany jest gazem ziemnymlub propanem) zapożyczone od Sanyo, który to producent został przejęty przez Panasonic.  
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