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Nowe rozwiązania w systemach grzewczych i chłodniczych

SYSTEMY VRF

Pełna uniwersalność. Nowy system VRF firmy Panasonic został 
zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii, łatwości instalacji 
i wysokiej wydajności. Szeroki wybór jednostek zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz ich wyjątkowe funkcje powodują, że system ten 
jest odpowiedni dla najnowocześniejszych biurowców i innych dużych 
budynków niemieszkalnych. Systemy VRF firmy Panasonic: ECOi (Mini 
ECOi VRF, seria 2-rurowych ECOi 6N oraz seria 3-rurowych ECOi MF1), 
ECO G oraz FS Multi VRF. STRONA 22

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA 
AQUAREA
Nowy system pomp ciepła powietrze-woda Aquarea dla budynków 
mieszkalnych. Najszersza, dostępna na rynku, gama urządzeń  
o wydajnościach od 3 kW do 16 kW! Ekonomiczne i przyjazne dla 
środowiska naturalnego. System ten zapewnia pełen komfort, 
niezależnie od pogody, nawet przy temperaturach zewnętrznych 
sięgających –15°C. Nowe pompy ciepła, o wysokiej wydajności i niskim 
zużyciu energii, odpowiadają potrzebom nowoczesnych domów 
energooszczędnych. STRONA 8

DOMOWE POMPY CIEPŁA  
POWIETRZE-POWIETRZE
Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności 
i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, urządzenia serii Etherea 
spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Odznaczają 
się one optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością instalacji, 
a szeroki asortyment produktów o zróżnicowanych parametrach 
– umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów. Mając 
do dyspozycji urządzenia serii Etherea, można zaoferować Klientom 
najlepsze rozwiązania. STRONA 14

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA 
POWIETRZE-POWIETRZE
Klimatyzatory przeznaczone dla obiektów niemieszkalnych to gama 
urządzeń o wyjątkowo wysokiej efektywności. Oferowane systemy 
potwierdzają zaangażowanie firmy Panasonic w ochronę środowiska 
naturalnego. Dowodem tego jest fakt, że wszystkie nasze klimatyzatory 
wykorzystują czynnik chłodniczy R410A. Ten przyjazny dla środowiska 
czynnik jest całkowicie nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Co więcej, 
nasze sprężarki inwerterowe optymalizują wydajność systemów 
klimatyzacji, zmniejszając zużycie energii elektrycznej. STRONA 19
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1936
Powstaje pierwszy wentylator 
elektryczny
z automatycznym oscylatorem
(model stołowy o średnicy 
łopatek 36 cm).

Historia dokonań 
w branży  
klimatyzacyjnej 
Od początku swojego 
istnienia, założeniem firmy 
Panasonic było tworzenie 
produktów wysokiej 
jakości. W efekcie solidnej 
pracy i ogromnego 
zaangażowania 
powstawały kolejne 
nowatorskie produkty, 
a nowo powstała firma 
stawiała pierwsze 
kroki prowadzące do 
obecnej pozycji giganta 
elektronicznego.

1958
W sprzedaży pojawia się pierwszy 
klimatyzator do użytku domowego.
Wcześniejsze urządzenia miały duże 
rozmiary i przeznaczone były wyłącznie 
do obiektów niemieszkalnych. 
Zbudowanie kompaktowego 
klimatyzatora przeznaczonego do 
montażu okiennego, lekkiego i łatwego 
w instalacji, przyczyniło się do poprawy 
jakości życia w japońskich domach.
W pierwszym roku sprzedano 1100 
urządzeń, ale już dwa lata później, 
w roku 1960, liczba ta wzrasta do 
230 000.

1973
Na rynku japońskim pojawia się 
pierwsza wysokowydajna pompa 
ciepła powietrze-woda.

EkOlOgICzNY STYl żYCIA WEdług FIRMY PANASONIC 
— NA CAłYM ŚWIECIE PROMujEMY ROzWIązANIA 
z PRAkTYCzNIE zEROWą EMISją CO2.  
W SzCzEgólNOŚCI:
•	 30% naszej całkowitej sprzedaży stanowić będą produkty 

„ekologiczne”, posiadające zarówno oznaczenia Unii Europejskiej 
— takie jak „Eco Flower”, „Blue Angel” czy „Nordic Swan” 
— jak i oznaczenia wewnętrzne firmy Panasonic „eco ideas”, 
przyznawane produktom posiadającym wiodące w branży 
charakterystyki środowiskowe¹.

•	  Zmniejszymy emisję CO2 o 3 500 000 t dzięki produktom 
energooszczędnym (takim jak panele słoneczne, ogniwa 
paliwowe, pompy ciepła, centrale z odzyskiem ciepła, lampy 
z diodami LED i żarówki energooszczędne)².

•	Obejmiemy 100 000 dzieci programem edukacji ekologicznej– 
„Uczniowie — nauczanie eko”.

EkOlOgIA PROdukCjI Wg FIRMY PANASONIC — 
OPRACujEMY I będzIEMY STOSOWAć METOdY 
PROdukCjI, kTóRE W NAjlEPSzY SPOSób 
WYkORzYSTują zASObY I ENERgIę:
•	99% odpadów produkcyjnych w Europie zostanie poddanych 

recyklingowi³, co oznacza, że na wysypiska dostanie się mniej niż 
1% odpadów.

•	Zredukujemy emisję CO2 generowaną przez biura firmy Panasonic 
w całej Europie o 1000 t4.

•	Obniżymy emisję CO2 towarzyszącą procesom produkcyjnym 
o 7000 t5

¹   Produkty oznaczone symbolem „eco ideas” to urządzenia, których charakterystyki środowiskowe 
w chwili wprowadzenia na rynek są lepsze o 10% lub więcej od charakterystyk tzw. „wzorca 
przemysłowego nr 2” i które osiągają najwyższe klasyfikacje środowiskowe na rynku, nadawane 
przez instytucje zewnętrzne.

²   Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 
energooszczędnych  (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

³  Obejmuje wszystkie europejskie zakłady produkcyjne Grupy Panasonic, za wyjątkiem zakładu Sanyo.

4   Szacunki dotyczą biur, w których pracuje ponad 100 osób — wg danych z roku finansowego 2009.

5   Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 
energooszczędnych (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

grupa Panasonic zaangażowana jest 
w globalną ochronę środowiska naturalnego. 
do roku 2018, kiedy to firma Panasonic 
obchodzić będzie 100-lecie swojego istnienia, 
chcemy stać się najbardziej przyjaznym 
dla środowiska koncernem z branży 
elektronicznej.

OgRzEWANIE I CHłOdzENIE
Firma Panasonic jest europejskim liderem w dziedzinie 
urządzeń grzewczych i chłodniczych przeznaczonych 
do budynków mieszkalnych — udział w rynku plasuje 
nas na pierwszym miejscu w Europie. Dodatkowo, 
jesteśmy na pierwszym miejscu w sprzedaży urządzeń 
chłodniczych i grzewczych do użytku domowego na 
rynku hiszpańskim, a także na pierwszym miejscu 
w sprzedaży systemów ogrzewania w Skandynawii.
Czynimy znaczące inwestycje w sektorze badawczo-
rozwojowym z jego prężną siecią centrów projektowych, 
produkcyjnych i szkoleniowych w całej Europie. 
W ramach programu stałego rozwoju uruchomiliśmy 
kolejny ośrodek badawczo-rozwojowy w Langen 
w Niemczech. Jego celem jest tworzenie produktów 
będących odpowiedzią na potrzeby europejskich 
Klientów i zgodnych z europejskimi regulacjami 
prawnymi. 

EkOlOgICzNY STYl żYCIA WEdług FIRMY 
PANASONIC
Istotnym elementem działalności biznesowej firmy 
Panasonic jest dbałość o środowisko naturalne. 
Podejmujemy proekologiczne inicjatywy mające na 
celu zmianę stylu życia ludzi, a także zmianę metod 
produkcji w przedsiębiorstwach firmy Panasonic 
na całym świecie. Zamierzamy stać się najbardziej 
innowacyjną i przyjazną dla środowiska firmą w branży 
elektronicznej.
Dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci mogli 
cieszyć się lepszą jakością życia, bezpieczeństwem 
i komfortem, a jednocześnie zapewniamy praktycznie 
zerową emisję CO2 w całym mieszkaniu lub budynku.

EkOlOgIA PROdukCjI WEdług FIRMY PANASONIC
Firma Panasonic zamierza opracować i stosować 
metody produkcji, które w najlepszy sposób 
wykorzystują zasoby i energię. Naszym celem 
jest zarówno tworzenie i dostarczanie Klientom 
urządzeń uwzględniających wymagania ekologii, jak 
i ograniczanie strat energii oraz zasobów naturalnych 
podczas procesu produkcji. Firma Panasonic nie 
ogranicza się do prowadzenia własnej działalności 
biznesowej ale pragnie odegrać, ważną w skali całego 
społeczeństwa, rolę w kształtowaniu środowiska 
naturalnego.

dbamy o środowisko na całym świecie
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zAkłAdY PROdukCYjNE I OŚROdkI 
bAdAWCzO-ROzWOjOWE FIRMY 
PANASONIC
Innowacyjne rozwiązania, będące efektem pracy ośrodków badawczo-
rozwojowych pozostają w ścisłym związku z procesem produkcji, 
dlatego umieszczamy je w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Takie 
ulokowanie zapewnia świetną współpracę, której owocem jest wysoka 
jakość i niezawodność rozwiązań dostarczanych przez firmę Panasonic.

FIRMA PANASONIC W EuROPIE
Firma Panasonic dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nią 
w całej Europie urządzenia grzewcze i chłodnicze, przekraczały 
oczekiwania Klientów. Kluczem do sukcesu są inwestycje w prace 
badawczo-rozwojowe, produkcję i szkolenia, dzięki którym powstają 
nowatorskie produkty. Dużą wagę przywiązujemy też do rozwoju sieci 
dystrybucji, która zapewnia dostępność naszych produktów w całej 
Europie. We wszystkich większych krajach Europy rozwijamy 
wielozadaniową sieć centrów treningowych i szkoleniowych dla 
instalatorów, tworzymy biura projektowe oraz organizujemy zespoły 
serwisantów.

FIRMA PANASONIC – lIdEREM 
W bRANżY OgRzEWANIA 
I klIMATYzACjI
Firma Panasonic może się poszczycić ponad 
30-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
i produkcji systemów grzewczych 
i chłodniczych. Obecnie koncern eksportuje 
swoje produkty do ponad 120 krajów, co 
sprawia, że należy do niekwestionowanych 
liderów tej branży na świecie. 
Firma wytycza standardy pod względem 
wdrażanych innowacji — potwierdza to 
uzyskanie ponad 91539 patentów, z których 
każdy oznacza rozwiązanie cenione przez 
Klientów. Co więcej, jesteśmy zdeterminowani 
by pozostać najbardziej innowacyjnym 
producentem w branży. Nasze produkty 
powstają w 294 zakładach rozmieszczonych na 
całym świecie, a do chwili obecnej nabywców 
znalazło już ponad 200 milionów sprężarek! 
Klienci mogą być pewni najwyższej jakości 
pomp ciepła firmy Panasonic. 
Nieustanne podnoszenie standardów 
uczyniło firmę Panasonic światowym liderem 
oferującym szeroki zakres kompletnych 
rozwiązań w dziedzinie ogrzewania 
i klimatyzacji, przeznaczonych dla budynków 
mieszkalnych, jak również obiektów 
komercyjnych, użyteczności publicznej oraz 
obiektów przemysłowych. Systemy te nie 
tylko odpowiadają wszelkim wymogom 
współczesnego budownictwa, ale zapewniają 
maksymalną wydajność, są zgodne 
z najbardziej rygorystycznymi normami ochrony 
środowiska i spełniają oczekiwania najbardziej 
awangardowych projektantów.
W firmie Panasonic wiemy doskonale, 
jak wielkiej odpowiedzialności wymaga 
instalowanie nowoczesnych oraz niezawodnych 
systemów ogrzewania i klimatyzacji. Wiemy 
to, ponieważ od lat oferujemy najlepsze 
rozwiązania w tej dziedzinie.

1975
Firma Panasonic zostaje 
pierwszym japońskim 
producentem
urządzeń klimatyzacyjnych 
w Europie.

2012
Nowe urządzenia GHP
Zasilane gazem systemy VRF 
znakomicie sprawdzają się 
w obiektach, w których występują 
ograniczenia w dostępie do energii 
elektrycznej. W roku 2012 linia 
gazowych pomp ciepła zostanie 
unowocześniona do serii S oraz 
zwiększy się typoszereg agregatów 
zewnętrznych.

2010
Nowa seria Aquarea
Firma Panasonic stworzyła system  
Aquarea — innowacyjne, energooszczędne 
rozwiązanie przeznaczone do 
klimatyzowania i ogrzewania pomieszczeń 
oraz podgrzewania wody użytkowej. 
System Aquarea zapewnia pełen 
komfort, nawet przy wyjątkowo niskich 
temperaturach zewnętrznych.
Jest on znacznie czystszy, bezpieczniejszy, 
tańszy i bardziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego, niż alternatywne systemy 
ogrzewania gazowego, olejowego 
lub elektrycznego.

2011
Nowe systemy ECOi oraz VRF
Jako system przeznaczony 
do dużych budynków, VRF 
jest najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem w ponad 74% 
przypadków. System ECOi spełnia 
standardy najbardziej wymagających 
biur projektowych, architektów, 
właścicieli oraz instalatorów. 

2008
W sprzedaży pojawia się 
nowatorska seria Etherea  
łącząca systemy klimatyzacji 
o wysokiej wydajności 
z eleganckimi urządzeniami 
wewnętrznymi. Seria Etherea 
wyposażona jest w innowacyjny 
czujnik czystości powietrza 
oraz układ oczyszczania 
powietrza, zapewniająca stale 
czyste i zdrowe powietrze 
w pomieszczeniu. 

2002
Powstaje jonizator
oraz układ aktywnego 
oczyszczania powietrza — 
— dwa z najważniejszych 
elementów
systemów klimatyzacyjnych.
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Czyste środowisko 
przyszłości
Firma Panasonic jest silnie zaangażowana 
w ideę wytwarzania produktów 
przyjaznych dla środowiska naturalnego 
w ramach trzech aspektów jego ochrony: 
zapobiegania globalnemu ociepleniu 
klimatu, efektywnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz zarządzania 
odpadami chemicznymi.

Podczas, gdy powszechnie propaguje się 
ograniczenie emisji CO2, my proponujemy styl życia 
z praktycznie zerową emisją CO2 w obrębie całego 
budynku! Tak znaczna redukcja emisji CO2 możliwa 
jest dzięki wykorzystaniu energooszczędnych 
urządzeń gospodarstwa domowego oraz świetnej 
izolacji budynku. Do wytwarzania i magazynowania 
potrzebnej energii zastosowane zostaną 
kombinacje generatorów wykorzystujących energię 
słoneczną, ogniw paliwowych oraz akumulatorów. 
Dzięki systemowi zarządzania zużyciem energii, 
wykorzystującemu wszystkie wymienione elementy 
i dokładnie kontrolującemu bilans energetyczny, 
możliwe jest urzeczywistnienie stylu życia 
z praktycznie zerowa emisją CO2. Aby w pełni 
realizować ideę komfortowego życia w czystym 
środowisku naturalnym, należy jednak mądrze 
korzystać z powietrza, światła, wody i ciepła. 
Pozwólmy sobie doświadczyć wyjątkowego stylu 
życia proponowanego przez firmę Panasonic! 

życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

bATERIE 
SłONECzNE

lAMPA 
z dIOdAMI 
lEdklIMATYzATOR

SYSTEM 
WENTYlACjI

POMPA CIEPłASYSTEM 
zARządzANIA 
ENERgIą

PRAlkA

OgNIWA 
PAlIWOWE

AkuMulATORCHłOdzIARkO-
zAMRAżARkA

MAGAZyNOWANIE ENERGII
Akumulatory litowo-jonowe

ZARZąDZANIE ZUżyCIEM ENERGII
SEG (Smart Energy Gateway) łączy przynależne 
źródła energii z inteligentnymi urządzeniami poprzez 
sieć bezprzewodową i serwer.

OSZCZęDZANIE ENERGII 
Produkty o minimalnym zużyciu energii i dużej 
wydajności: oświetlenie w technologii LED i ESL, 
systemy z odzyskiwaniem ciepła (ERV), klimatyzatory, 
pralki, chłodziarko-zamrażarki, pompy ciepła

POZySKIWANIE ENERGII
Ogniwa słoneczne i paliwowe pozwalają efektywnie 
pozyskiwać czystą energię

Firma Panasonic jest silnie 
zaangażowana w ideę wytwarzania 
produktów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego. Nasze wysiłki idą w trzech 
kierunkach: zapobiegania globalnemu 
ociepleniu, efektywnego wykorzystania 
zasobów naturalnych oraz zarządzania 
odpadami chemicznymi. 

W ramach zapobiegania globalnemu ociepleniu 
szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie produkcji 
urządzeń o najwyższej efektywności energetycznej 
i stopniowe wycofywanie z rynku produktów o niskiej 
wydajności. W naszym projekcie „domu przyjaznego dla 
środowiska”, który urzeczywistnia styl życia z praktycznie 
zerowa emisją CO2 i zostanie w pełni zrealizowany za 
ok. 3-5 lat, proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań 
zapewniających komfort przy minimalnym zużyciu 
energii elektrycznej, a także przedstawiamy produkty 
i usługi wykorzystujące nasze oryginalne technologie. 
Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest rozpowszechnienie 
urządzeń o wysokiej efektywności, firma Panasonic 
propaguje rozwój systemów energooszczędnych 
takich jak pompy ciepła, ogniwa paliwowe, generatory 
wykorzystujące energię słoneczną, a także pozwalających 
na magazynowanie uzyskanej energii.
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Projekt całego miasta przyjaznego dla środowiska
sumuje całkowitą ilość zużytej energii, uwzględniając sprzęty gospodarstwa 
domowego, generatory prądu wykorzystujące energię słoneczną, ładowarki 
samochodów elektrycznych, akumulatory i pozostałe urządzenia. 
Użytkownik otrzymuje informacje o stopniu realizacji założonych planów 
oszczędnościowych oraz sugestie dotyczące dalszych możliwości obniżenia 
zużycia energii.
Informacje można będzie odczytać na wszystkich monitorach używanych 
w domu, dzięki czemu mieszkańcy będą w bardziej świadomy sposób 
wykorzystywać energię elektryczną i przyzwyczajać się do przyjaznego 
środowisku stylu życia.

ENERgOOSzCzędNE MIASTO FujISAWA 
Firma Panasonic przekształca swoje dawne tereny fabryczne w mieście 
Fujisawa, położonym 50 km na zachód od Tokio, 
w inteligentne miasto, umieszczając tam systemy wykorzystania energii 
powstałe w oparciu o proekologiczne idee. Projekt realizowany jest przy 
współpracy z ośmioma innymi koncernami oraz władzami miasta Fujisawa. 
Miasto pomieści 1000 gospodarstw domowych ulokowanych na powierzchni 
ponad 19 hektarów. Na każdym etapie projektowania i budowy przewidziana 
jest ścisła współpraca deweloperów oraz firm produkcyjnych i usługowych 
zaangażowanych w przedsięwzięcie.
Domy zostaną wyposażone w całą gamę najnowocześniejszych systemów 
firmy Panasonic, służących do pozyskiwania, magazynowania i zarządzania 
energią. Dzięki generowaniu energii za pomocą efektywnych modułów 
słonecznych i ogniw paliwowych oraz jej magazynowaniu w pojemnych 
akumulatorach litowo-jonowych, budynki będą całkowicie samowystarczalne. 
Zarówno energooszczędne oświetlenie, jak klimatyzacja i urządzenia 
gospodarstwa domowego podłączone zostaną do systemu komputerowego, 
wyświetlającego  na monitorach telewizyjnych i komputerowych informacje 
dotyczące zużycia energii oraz wskazówki odnośnie jej oszczędzania.

dOMOWY SYSTEM zARządzANIA ENERgIą
Każdy dom w Eko-mieście Tianjin wyposażony zostanie w system klimatyzacji 
mini-VRF z domowym systemem zarządzania energią (HEMS) firmy 
Panasonic. Aby zmniejszyć zużycie energii w poszczególnych mieszkaniach, 
system HEMS zaprojektowano jako centralny dla całego budynku. System 

Firma Panasonic oferuje różnorodną pomoc 
projektantom, instalatorom i dystrybutorom 
działającym w branży urządzeń grzewczych 
i chłodniczych. 

EkO-MIASTO TIANjIN
Firma Panasonic bierze udział w realizacji pionierskiego 
projektu stworzenia Eko-miasta Tianjin. Położony 
40 km od centrum Tianjin i 150 km od Pekinu 
ośrodek powstaje we współpracy Chin i Singapuru. 
Nienaruszające równowagi ekologicznej Eko-miasto 
Tianjin zaprojektowano jako praktyczny wzorzec, 
przeznaczony do skalowania i powielania w innych 
miastach Chin. Powstanie ośrodka pokazuje 
zaangażowanie obu krajów w zagadnienia ochrony 
środowiska naturalnego oraz oszczędzania energii 
i zasobów naturalnych. Do roku 2020 miasto zajmować 
będzie ok. 30 km² powierzchni zamieszkanej przez  
ok. 400 000 ludzi.
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OTWARCIE PRO-ACAdEMY  
F. PANASONIC

Firma Panasonic 
bierze 
odpowiedzialność 
za pracę swoich 

dystrybutorów, instalatorów i serwisantów, dlatego 
przygotowaliśmy dla nich wszechstronny program 
szkoleniowy. Pro-Academy obejmuje zarówno tradycyjne 
szkolenia bezpośrednie jak również dostępne 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu treningi z wykorzystaniem 
nowych technologii w formie e-learning’u.

PRO Club F. PANASONIC
PRO Club (www.
panasonicproclub.com) 
jest nową inicjatywą 
firmy Panasonic 

adresowaną do profesjonalistów z branży urządzeń 
grzewczych i chłodniczych. Stworzony dla dystrybutorów, 
instalatorów i serwisantów serwis internetowy, stanowi 
bezpośredni kanał komunikacji z jednym z największych 
producentów na rynku.
Na stronach, przyjaznego dla użytkownika, serwisu 
znajdują się najnowsze wersje programów AQUAREA 
DESIGN oraz ETHEREA DESIGN, dokumentacja 
techniczna, a także katalogi i zdjęcia dotyczące szerokiej 
gamy systemów grzewczych i chłodniczych firmy 
Panasonic.
Dodatkowo, zarejestrowani użytkownicy serwisu będą 
mogli korzystać ze specjalnych promocji oraz pomocnych 
narzędzi biznesowych, takich jak wskazówki dotyczące 
wystroju salonu wystawowego, znaku firmowego czy 
innych zamieszczanych materiałów.

PRO Club

OPROgRAMOWANIE
Zapewniamy dostosowane do potrzeb 
oprogramowanie wspomagające 
projektantów systemów, instalatorów 
i dystrybutorów, pozwalające łatwo 
i szybko projektować i oceniać 
systemy, tworzyć schematy instalacji, 
a także generować różnego rodzaju 
podsumowania.

PROGRAM ECOI VRF DESIGNER
Program VRF Designer jest niezwykle 
prosty w obsłudze. Korzystając z funkcji 
„ciągnij i upuść” lub kreatora można 
szybko stworzyć żądany projekt. 

Baza danych programu zawiera wszystkie informacje 
dotyczące odpowiednich produktów firmy Panasonic. 
W ramach jednego projektu można stworzyć kilka 
różnych wersji systemów klimatyzacji. 
Program kontroluje poprawność zaprojektowanego 
systemu i automatycznie wprowadza współczynniki 
korygujące wydajność jednostek 
wewnętrznych uwzględniające 
różnice wysokości instalacji, 
długość orurowania, 
proporcje wydajności między 
urządzeniem wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz specyficzne 
warunki danego projektu. 
Na podstawie konfiguracji 
układu i długości orurowania 
program wylicza ewentualną 
ilość dodatkowego czynnika 
chłodniczego.
Utworzone w programie projekty 
mogą być następnie modyfikowane 
lub rozbudowywane. Program pozwala 
na generowanie i drukowanie raportów 
pokazujących schematy instalacji 
elektrycznej, orurowania i zasilania jak 
również zestawienie elementów. 

PROGRAM AQUAREA DESIGNER

Program pozwala projektantom, 
instalatorom i dystrybutorom systemów 
ogrzewania dopasować optymalną 
pompę ciepła z serii Aquarea do 
indywidualnych potrzeb.

Do wyboru użytkowników pozostają dwa tryby: „Szybki 
projekt” oraz „Projekt profesjonalny”. Każdy z trybów 
prowadzi krok po kroku do zbudowania bazy danych 
tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportów 
(w formie uproszczonej lub rozbudowanej), które mogą 
zostać zapisane w formacie HTML lub wydrukowane.
Program wylicza koszty zużycia energii 
zaprojektowanego systemu, z podziałem na 
podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie pomieszczeń 
oraz pracę pomp. Pokazuje także czas pracy systemu 
oraz przedstawia współczynnik wydajności COP. Program 
pozwala porównać różne systemy ogrzewania, takie 
jak konwencjonalne piece gazowe, kotły olejowe, 
opalanie drewnem, standardowe ogrzewanie elektryczne 
lub elektryczne grzejniki z zasobnikiem korzystające 
z taryfy nocnej. Porównanie obejmuje koszty eksploatacji 
systemów, początkowe koszty inwestycyjne oraz koszty 
konserwacji. Zestawić można również 

wielkość emisji CO2, 
a także oszczędności.

APLIKACJA NA iPADA
Aplikacja pozwala 
zaprezentować 
Klientowi korzyści 
jakie zapewnia 
zastosowanie 
efektywnego 
systemu 
wyposażonego 
w pompę ciepła 
z serii Aquarea 
do ogrzewania 
pomieszczeń 
i podgrzewania 
wody 
użytkowej.

www.panasonicproclub.com 
lub skorzystaj ze swojego smartfona używając 

następującego kodu QR: 

Pomoc dla profesjonalistów
Firma Panasonic oferuje różnorodną pomoc projektantom, instalatorom i dystrybutorom  
działającym w branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. 

TRzY POzIOMY NOWYCH kuRSóW
Projektowanie, instalowanie oraz uruchamianie 
i wyszukiwanie usterek
Szkolenia obejmują:
•		Systemy VRF ECOi
•		Pompy ciepła serii Aquarea (akredytacja MCS)
•		Systemy GHP (2012)
Kursy dostępne są na oficjalnych stronach firmy Panasonic 
w całej Europie oraz na stronie e-learning’u w serwisie Pro 
Club. Centra szkoleniowe przedstawiają gamę najnowszych 
produktów i dają szansę bezpośredniego zetknięcia 
z najnowszymi systemami sterowania oraz urządzeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi serii VRF ECOi, Etherea, GHP 
i Aquarea.
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klimatyzatory firmy Panasonic – to produkty godne zaufania
SERIA POMP CIEPłA POWIETRzE-WOdA 
AQuAREA
Aquarea jest niezwykle energooszczędnym systemem 
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej  
zapewniającym wyjątkową wydajność nawet przy 
ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.

Strona 8

gAMA uRządzEŃ dOMOWYCH
Firma Panasonic stworzyła linię produktów do użytku 
domowego. Seria urządzeń Etherea łączy wysoką 
efektywność pracy i niezrównany system oczyszczania 
powietrza z nowoczesnym, eleganckim wyglądem.

Strona 14

uRządzENIA dO zASTOSOWAŃ 
ObIEkTOWYCH
Stale poszerzana seria urządzeń do zastosowań 
obiektowych pozwala w każdej sytuacji dopasować 
najlepsze rozwiązanie: wysokie parametry, cichą pracę 
oraz pełen wybór instalacji kanałowych, dla jednostek 
kasetonowych i sufitowych.

Strona 19

SYSTEMY VRF
Seria komercyjnych systemów VRF pozwala nawet 
w dużych obiektach zapewnić wysoki stopień komfortu 
przy ograniczonym zużyciu energii.

Strona 22

WENTYlACjA z ukłAdEM OdzYSkIWANIA 
CIEPłA
Centrale z odzyskiem ciepła zapewniają wentylację, 
która zwiększa komfort i oszczędza energię. Skutecznie 
redukują one straty ciepła w systemie wentylacyjnym. 
Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła o przeciwnym 
kierunku przepływu umożliwiają też znaczne 
zmniejszenie zużycia energii przez cały obiekt.

Strona 34

Stałe poszukiwanie nowych 
rozwiązań uczyniło firmę 
Panasonic światowym 
liderem w branży urządzeń 
klimatyzacyjnych. Nasz 
ogromny potencjał wytwórczy 
oraz zaangażowanie w ochronę 
środowiska naturalnego 
pozwalają nam wytyczać 
nowe drogi i rozwijać nowe 
technologie mające na celu 
poprawę standardu życia 
współczesnego człowieka.

Zarówno serie urządzeń domowych, 
półprzemysłowych i obiektowych VRF jak i nowy 
system Aquarea przystosowane są do wymagań 
konstrukcyjnych i środowiskowych naszych 
czasów.
W firmie Panasonic wiemy doskonale, 
jak wielkiej odpowiedzialności wymaga 
instalowanie nowoczesnych oraz niezawodnych 
systemów ogrzewania i klimatyzacji. Wiemy 
to, ponieważ od lat oferujemy najlepsze 
rozwiązania w tej dziedzinie.

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012
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Nowy system pomp ciepła powietrze-woda Aquarea dla budynków mieszkalnych
Największa seria na rynku, obejmująca urządzenia o wydajności 3 do 16 kW! Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego

NOWA AQuAREA SPlIT
O WYdAjNOŚCI 3 kW I 5 kW

NOWA AQuAREA MONOblOk
O WYdAjNOŚCI 6 kW I 9 kW

NOWE POMPY CIEPłA POWIETRzE-WOdA SERII AQuAREA OSIągAją 
MAkSYMAlNą WYdAjNOŚć NAWET PRzY TEMPERATuRzE zEWNęTRzNEj –15°C
Nowy system Aquarea firmy Panasonic, oparty na technologii wysokowydajnych pomp ciepła, 
umożliwia nie tylko ogrzewanie domu i podgrzewanie wody użytkowej, ale również bardzo 
wydajne chłodzenie latem. System ten zapewnia pełen komfort, niezależnie od pogody, nawet przy 
temperaturach zewnętrznych sięgających –15°C.
Nowe pompy ciepła, wysokowydajne i tanie w eksploatacji, odpowiadają potrzebom nowoczesnych 
domów energooszczędnych.

boiler 
connection

RETROFIT

MODERNIZACJA

Pompy ciepła serii 
Aquarea można 
łączyć z istniejącymi 
lub nowymi źródłami 
ciepła, 
 zapewniając pełen 
komfort nawet 
przy bardzo niskich 
temperaturach 
zewnętrznych.

solar
panels
connection

SOLAR KIT

ZESTAW PANELI 
SŁONECZNYCH

Aby dodatkowo 
podnieść wydajność 
pomp ciepła serii 
Aquarea, można 
je podłączyć do 
zestawów z panelami 
słonecznymi. 

domestic
hot
water

DHW

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA

Po podłączeniu 
do opcjonalnego 
zasobnika, 
urządzenia serii 
Aquarea mogą 
również niezwykle 
oszczędnie 
podgrzewać wodę 
użytkową. 

5 year
compressor
warranty

5-LETNIA 
GWARANCJA

Sprężarki całej serii 
Aquarea objęte są 
5-letnią gwarancją.

high 
efficiency 
heating

SYSTEM INVERTER+

System klasy 
INVERTER+ 
o efektywności 
energetycznej A 
zapewnia zmniejszenie 
zużycia energii nawet 
o 30% w porównaniu 
z systemami bez 
inwerterów. Zyskują 
wszyscy: użytkownicy 
i środowisko!

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

CZYNNIK 
CHŁODNICZY R410A/
R407C

Czynnik chłodniczy 
R410A/R407C 
zapewnia optymalną 
wydajność, a jego 
używanie nie wiąże 
się z obowiązkiem 
wnoszenia opłat 
środowiskowych, 
ponieważ nie szkodzi 
on warstwie ozonowej.

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

DO –20°C W TRYBIE 
OGRZEWANIA

Klimatyzator może 
ogrzewać w trybie 
pompy ciepła 
przy minimalnej 
temperaturze 
zewnętrznej –20°C.

NOWA AQuAREA PRO
PRZEZNACZONA DLA BUDyNKÓW MIESZKALNyCH, 
OBIEKTÓW KOMERCyJNyCH ORAZ CHŁODNI.  
Łatwy w instalacji system o wydajności do 80 kW 
zapewniający wysoką wydajność nawet przy –20°C.

2012
NOWOŚĆ
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0,9kW 0,9kW 1kW1kW 1kW

78%

22%
1kW

0,78
kW

0,22kW
1kW

POMPy CIEPŁA POWIETRZE-WODA AQUAREA

Wysokowydajne, ekologiczne ogrzewanie nowymi pompami ciepła powietrze-woda firmy Panasonic
System ekologicznego ogrzewania i klimatyzacji Aquarea to lider innowacji energetycznych.

*  Do 78% ciepła generowanego przez pompę ciepła jest darmowe, ponieważ pochodzi ono z powietrza zewnętrznego. Warunki pomiaru: ogrzewanie: temperatura powietrza 
wewnątrz: 20°C TS, Temperatura powietrza na zewnątrz: 7°C TS/6°C TM; warunki: temperaturze wody na wejściu 30°C i na wyjściu 35°C.

gAz OlEj 
OPAłOWY

ENERgIA 
ElEkTRY-

CzNA

ENERgIA 
CIEPlNA

ENERgIA 
CIEPlNA

ENERgIA 
CIEPlNA

OGRZEWANIE
GAZOWE

OGRZEWANIE
OLEJOWE

OGRZEWANIE 
ELEktRycZNE

ENERgIA 
CIEPlNA

ENERgIA 
OdNAWIAlNA

ENERgIA ElEkTRYCzNA

ENERgIA 
ElEkTRYCzNA

ENERgIA 
OdNAWIAlNA

SYSTEM AQuAREA

dO 78%
OSzCzędNOŚCI ENERgII*

INNE SYSTEMY OgRzEWANIA

POBÓR MOCY/ZUŻYCIE ENERGII

MOC WYJŚCIOWA/WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (KW)

dO 78% OSzCzędNOŚCI ENERgII*
Pompy ciepła serii Aquarea firmy Panasonic umożliwiają 
obniżenie wydatków na ogrzewanie nawet o 78% 
w stosunku do ogrzewania elektrycznego. Dla przykładu 
systemy Aquarea o wydajności 9 kW charakteryzują się 
współczynnikiem COP na poziomie 4,74. W przypadku 
tradycyjnego ogrzewania elektrycznego wydajność jest 
o 3,74 kW niższa, a współczynnik COP nie przekracza 
wartości 1. To oznacza 78% oszczędności.
Zużycie energii można dodatkowo zmniejszyć, 
podłączając urządzenia serii Aquarea do paneli 
słonecznych.

*  WSPÓŁCZYNNIK COP: efektywność energetyczna w trybie ogrzewania. Współczynnik COP równy 
4,74 dotyczy modeli WH-MDF09C9E8 i WH-UD09CE8 o wydajności 9 kW, przy temperaturze 
zewnętrznej 7°C oraz temperaturze wody wynoszącej na wejściu 30°C i na wyjściu 35°C (wg normy  
EN 14511-2). Francuska agencja ds. środowiska i zarządzania energią ADEME zachęca 
konsumentów do wybierania systemów ogrzewania i klimatyzacji wykorzystujących pompy ciepła.

System split 
Składa się on z jednostki zewnętrznej i modułu 
hydraulicznego, zazwyczaj umieszczonego 
w pomieszczeniu technicznym lub garażu. 

FIRMA PANASONIC 
zAPROjEkTOWAłA CAłkOWICIE 
NOWą SERIę uRządzEŃ, 
zAPEWNIAjąCą klIENTOM 
NAjlEPSzE PARAMETRY

ISTNIEją dWA TYPY POMP CIEPłA:
System monoblok
Posiada on jedynie jednostkę zewnętrzną. Systemy takie 
nie wymagają podłączenia czynnika chłodniczego i są 
łączone jedynie z układami ogrzewania.

*  Możliwość podłączenia 
zasobnika

*  Możliwość podłączenia 
zasobnika

Seria Aquarea stanowi część nowej generacji systemów 
ogrzewania i klimatyzacji, które do ogrzewania 
lub chłodzenia pomieszczeń – oraz do podgrzewania 
wody – wykorzystują odnawialne, darmowe źródło energii 
— otaczające nas powietrze. Pompy ciepła serii Aquarea 
są dużo bardziej elastyczne i tańsze, niż tradycyjne źródła 
ciepła.
Idealne rozwiązanie dla ogrzewania budynków 
nowych i istniejących:
•	 	Szeroki	zakres	wydajności	od	3	do	16	kW,	zasilanie	 

1- i 3-fazowe, jednostki monoblok lub w układach split
•		3	wersje:	
 –  Standardowa pompa ciepła
 –  Wysokotemperaturowa pompa ciepła (temperatura 

wody: 65°C)
 –  Pompa ciepła o „płaskich” charakterystykach 

wydajności przy temperaturach zewnętrznych do 
–15°C

•		Wysokowydajne	pompy	ciepła	–	działające	przy	
temperaturach zewnętrznych do –20°C

•		Zmniejszenie	kosztów	zużycia	energii,	dzięki	
współczynnikowi wydajności grzewczej (COP) 
wynoszącym 4,74*

•		Ograniczenie	zużycia	energii	oraz	emisji	CO2

•		Zapewnienie	chłodzenia	w lecie
•		Wysoka	elastyczność:
 –  Możliwość podłączenia do istniejącego systemu 

ogrzewania
 – Możliwość podłączenia paneli słonecznych

Jesteśmy otoczeni darmową i niewyczerpalną energią, 
dostarczaną przez słońce, które ogrzewa powietrze, 
ziemię, wody gruntowe…
Pompy ciepła umożliwiają wykorzystywanie 
niewyczerpanej energii słonecznej do ogrzewania 
naszych domów. Wielką zaletą systemów pomp ciepła, 
poza zmniejszaniem rachunków za energię elektryczną, 
jest oszczędzanie paliw kopalnych przy równoczesnym 
zmniejszeniu emisji gazów powodujących efekt 
cieplarniany*.
Aquarea firmy Panasonic to system pompy ciepła 
powietrze-woda. Wykorzystuje ona ciepło z powietrza 
zewnętrznego, którym poprzez wymiennik podgrzewa 
wodę używaną zimą do ogrzewania pomieszczeń. 
Dodatkowo, niektóre modele urządzeń Aquarea mogą 
również chłodzić pomieszczenia latem i przez cały rok 
podgrzewać wodę.
*  Francuska agencja ds. środowiska i zarządzania energią ADEME zachęca konsumentów do 

wybierania systemów ogrzewania i klimatyzacji wykorzystujących pompy ciepła.

* * 

do

78%
oszczędności
energii*
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Nowe urządzenia Aquarea split o wydajności  
3 kW i 5 kW oraz urządzenia monoblok o wydajności 
6 kW i 9 kW z pompą ciepła powietrze-woda
NAJWIęKSZA OSZCZęDNOść, WyDAJNOść I REDUKCJA EMISJI CO2  
NA NAJMNIEJSZEJ PRZESTRZENI
Nowe urządzenia Panasonic Aquarea split oraz monoblok z pompą ciepła stworzono na potrzeby 
budynków o wysokich wymaganiach.
Systemy Aquarea osiągają maksymalną wydajność niezależnie od pogody, nawet przy temperaturze 
zewnętrznej –20°C! Nowa seria Aquarea charakteryzuje się łatwą instalacją we wszystkich typach 
nowych i istniejących budynków.

ZALETy
•		System	ogrzewania	„włącz	i używaj”
•		Brak	urządzenia	wewnętrznego	(dotyczy	systemów	

monoblok o wydajności 6 kW i 9 kW)
•		Niezwykle	małe	rozmiary
•		Dodatkowa	grzałka	elektryczna	o mocy	3 kW
•		Wysoka	wydajność	nawet	przy	–20°C

ELEMENTy SKŁADOWE
•		W skład	systemu	monoblok	wchodzą:
 - Wymiennik ciepła
 - Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody o 3 prędkościach
 - Naczynie wzbiorcze 6 l
 - Zawór bezpieczeństwa
 - Wskaźnik ciśnienia
 - Grzałka elektryczna o mocy 3 kW

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

zASTOSOWANIE uRządzEŃ TYPu MONOblOk
PRZyKŁADOWy SySTEM OGRZEWANIA ORAZ PODGRZEWANIA WODy UżyTKOWEJ

zASTOSOWANIE uRządzEŃ TYPu SPlIT
DOM ENERGOOSZCZęDNy — PRZyKŁADOWy SySTEM OGRZEWANIA ORAZ PODGRZEWANIA WODy UżyTKOWEJ

PRZyKŁADOWy SySTEM OGRZEWANIA „WŁąCZ I UżyWAJ”

NA ZEWNąTRZ POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Zasobnik  
wody użytkowej 
(200 l lub 300 l)

WEWNąTRZ BUDyNKU

NA ZEWNąTRZ WEWNąTRZ BUDyNKU

PORÓWNANIE WSPÓŁCZyNNIKÓW WyDAJNOśCI COP
OGRZEWANIA ELEKTRyCZNEGO I SySTEMÓW Z POMPą CIEPŁA PANASONIC

1kW 4,41kW1kW1kW

OGRZEWANIE ELEKTRyCZNE SySTEM Z POMPą CIEPŁA PANASONIC

*  Porównanie wg nominalnych wartości producenta, w następujących warunkach: Warunki pomiaru:  
W trybie ogrzewania: Temperatura wewnętrzna: 20°C termometr suchy/temperatura na zewnątrz: 7°C termometr 
suchy/6°C termometr mokry. Warunki pomiaru: Temperatura wody na wejściu: 30°C. Temperatura wody na wyjściu: 
35°C

POBÓR MOCY/ZUŻYCIE ENERGII

MOC WYJŚCIOWA/WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (KW)

NOWOŚĆ

3/5 kW i 6/9 kW

dla domów energooszczędnych

 

WEWNąTRZ BUDyNKUNA ZEWNąTRZ

Oferta urządzeń serii Aquarea jest teraz jeszcze szersza!

2012
NOWOŚĆ
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jEdNOSTkA zEWNęTRzNA z SYSTEMEM ECOi:
•	Maksymalna	temperatura	wody	podgrzanej	na	wyjściu:	45°C
•	Minimalna	temperatura	wody	schłodzonej	na	wyjściu:	7°C
•	Praca	w trybie	chłodzenia	w zakresie	temperatur	zewnętrznych:	+5°C	do	+43°C
•	Praca	w trybie	ogrzewania	w zakresie	temperatur	zewnętrznych:	–20°C	do	+15°C

SYSTEM VRF ECOi + WOdNY WYMIENNIk CIEPłA
•		Łatwy	w instalowaniu	system	Aquarea	Pro	pozwala	efektywnie	i tanio	udostępnić	wydajności	do	51	kW	w	celu	

podgrzewania wody użytkowej lub do 44 kW w trybie chłodzenia.

SYSTEMY AQuAREA PRO z jEdNOSTkAMI zEWNęTRzNYMI gHP:
•	Temperatura	wody	podgrzanej	na	wyjściu:	35°C	do	55°C
•	Temperatura	wody	schłodzonej	na	wyjściu:	5°C	do	15°C
•	Praca	w trybie	chłodzenia	w zakresie	temperatur	zewnętrznych:	–10°C	do	+43°C
•	Minimalna	temperatura	zewnętrzna	w trybie	ogrzewania:	–21°C

SYSTEM ECO g z WOdNYM WYMIENNIkIEM CIEPłA zastosowanie systemów mieszanych
•		Systemy	Panasonic	GHP	w połączeniu	z wodnym	wymiennikiem	ciepła	tworzą	elastyczne	rozwiązania	znakomicie	

zastępujące istniejące systemy chłodzenia i ogrzewania.
•		System	GHP	Multi	może	składać	się	z jednostek	bezpośredniego	odparowania	i	wymiennika	freon-woda.	Kiedy	obydwa	

systemy działają niezależnie, istnieje możliwość podłączenia jednostki zewnętrznej o przewymiarowaniu do 130%.

Ważne: Tryb działania jednostek zewnętrznych zależy od trybu działania wodnego wymiennika ciepła. Wodny wymiennik ciepła nie jest wyposażony w pompę wody. Przy równoczesnym działaniu możliwe jest 
jednak osiągnięcie współczynnika przewymiarowania wynoszącego 130%. Aby zapoznać się z dokładnymi danymi systemu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Panasonic.  
* Standardowy system bezpośredniego odparowania

PRzYkłAd SYSTEMu

Zbiornik 
buforowy

Obwód 
czynnika 
chłodniczego

Wodny  
wymiennik ciepła 
systemu ECOi

Jednostki kanałowe*

Centrala 
wentylacyjna

Wentylokonwektory

Ogrzewanie 
podłogowe

Obwód 
wody

Jednostka
zewnętrzna

Zbiornik 
buforowy

PRzYkłAd SYSTEMu

Przewody 
sterowania

Obwód 
czynnika 
chłodniczego

Wodny  
wymiennik ciepła 
systemu ECO G

Jednostki kanałowe*

Centrala 
wentylacyjna

Ogrzewanie 
podłogowe

Wentylokonwektory

Obwód 
wody

Jednostka 
zewnętrzna

Ważne: Tryb działania jednostek zewnętrznych zależy od trybu działania wodnego wymiennika ciepła. Wodny wymiennik ciepła nie jest wyposażony w pompę wody. Przy równoczesnym działaniu możliwe jest 
jednak osiągnięcie współczynnika przewymiarowania wynoszącego 130%. Aby zapoznać się z dokładnymi danymi systemu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Panasonic.  
* Standardowy system bezpośredniego odparowania

100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

SERIA AQuAREA HT
Dla domu wyposażonego w grzejniki 
wysokotemperaturowe (np. żeliwne), najprawdopodobniej 
najlepszym rozwiązaniem są urządzenia 
z wysokotemperaturowej serii Aquarea HT, ponieważ 
zapewniają one temperaturę wody na wyjściu sięgającą 
65°C, nawet przy temperaturze zewnętrznej rzędu –15°C.
Urządzenia serii Aquarea HT mogą dostarczać wodę 
o temperaturze 65°C pracując wyłącznie w trybie pompy 
ciepła.

SERIA AQuAREA W kONFIguRACjI ROzSzERzONEj
Dla domu z grzejnikami niskotemperaturowymi 
lub ogrzewaniem podłogowym optymalnym rozwiązaniem 
jest pompa ciepła Aquarea w konfiguracji rozszerzonej. 
Może ona pracować jako urządzenie samodzielne albo — 
w zależności od potrzeb — może być połączona z innym 
źródłem ciepła. 

output 
water
65ºC 

HIGH TEMP
HEAT PUMP

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

*

OFERTA uRządzEŃ SERII AQuAREA 
jEST TERAz jESzCzE SzERSzA!
•		Nowe systemy split o wydajności 3 kW i 5 kW dla 

domów energooszczędnych
•		Nowe systemy monoblok z pompą ciepła o wydajności 

6 kW i 9 kW dla domów energooszczędnych
•		Nowa seria wysokotemperaturowych pomp ciepła 

(temperatura wody: 65°C)

Jaki produkt wybrać? SERIA AQuAREA T-CAP
Seria Aquarea T-CAP spełnia wymagania systemów 
grzewczych, w których niezwykle ważne jest 
zapewnienie nominalnych charakterystyk urządzeń, 
nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu –7°C czy 
też –15°C. Dzięki temu wydajność urządzeń jest zawsze 
wystarczająca do ogrzewania domu – i nawet przy 
wyjątkowych mrozach nie ma konieczności wspomagania 
się zewnętrznym źródłem ciepła.
Urządzenia serii Aquarea T-CAP mają zawsze wysoką 
wydajność grzewczą, nawet przy wyjątkowo niskich 
temperaturach zewnętrznych. Aquarea T-CAP oznacza 
wysokie oszczędności.SERIA AQuAREA PRO

NOWE ROZWIąZANIE FIRMy PANASONIC DO SCHŁADZANIA ORAZ 
PODGRZEWANIA WODy! URZąDZENIA O WyDAJNOśCI 28 KW DO 80 KW

głóWNE zAlETY:
-  Brak konieczności wykonywania instalacji kaskadowych w przypadku jednostek zewnętrznych 

typu GHP o wydajności do 80 kW oraz systemów ECOi o wydajności 51,3 kW
-  Brak konieczności stosowania glikolu w przypadku wodnego wymiennika ciepła umieszczonego 

w ogrzewanej części budynku
- Szeroki wybór jednostek zewnętrznych o wydajności do 80 kW
- Zróżnicowana oferta pilotów i interfejsów zdalnego sterowania
-  Współczynnik wydajności COP równy 3,25 przy temperaturze wody 45°C i temperaturze 

zewnętrznej 7°C

*			Warunki	pomiaru:	Temperatura	wody	na	wejściu:	30°C.	Temperatura	wody	na	wyjściu:	35°C.	Temperatura	zewnętrzna:	+7°C.	System	mini	monoblok	znakomicie	
sprawdza się na ograniczonej przestrzeni np. balkonu.

2012
NOWOŚĆ
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SERIA 3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 20 kW 50 kW 71 kW

Seria Aquarea 
w konfiguracji 
rozszerzonej

Split 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SDF03E3E5* (F1)

WH-UD03EE5
WH-SDF05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDF07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDF09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDF12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDF14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDF16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-SDC03E3E5* (F1)

WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDC07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDC09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDC12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDC14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDC16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SDF09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDF12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDF14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDF16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-SDC09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDC12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDC14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDC16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MDF06D3E5 (F5) WH-MDF09C3E5 (F4) 
WH-MDF09D3E5 (F5)

WH-MDF12C6E5 (F4) WH-MDF14C6E5 (F4) WH-MDF16C6E5 (F4)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-MDC06E3E5 ** (F5) WH-MDC09C3E5 (F4)

WH-MDC09E3E5** (F5)

WH-MDC12C6E5 (F4) WH-MDC14C6E5 (F4) WH-MDC16C6E5 (F4)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MDF09C3E8 (F4) WH-MDF12C9E8 (F4) WH-MDF14C9E8 (F4) WH-MDF16C9E8 (F4)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-MDC09C3E8 (F4) WH-MDC12C9E8 (F4) WH-MDC14C9E8 (F4) WH-MDC16C9E8 (F4)

Seria Aquarea T-CAP Split 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SXF09D3E5 
WH-UX09DE5 (F3)

WH-SXF12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-SXC09D3E5 
WH-UX09DE5 (F3)

WH-SXC12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SXF09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXF12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-SXC09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXC12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MXF09D3E5 (F4) WH-MXF12D6E5 (F4)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-MXC09D3E5 (F4) WH-MXC12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MXF09D3E8 (F4) WH-MXF12D9E8 (F4)

Ogrzewanie 
i chłodzenie

WH-MXC09D3E8 (F4) WH-MXC12D9E8 (F4)

Wysokotemperaturowa
seria Aquarea

Split 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SHF09D3E5 
WH-UH09DE5 (F3)

WH-SHF12D6E5 
WH-UH12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-SHF09D3E8 
WH-UH09DE8 (F3)

WH-SHF12D9E8 
WH-UH12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MHF09D3E5 (F4) WH-MHF12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko
ogrzewanie

WH-MHF09D3E8 (F4) WH-MHF12D9E8 (F4)

Seria AQUAREA PRO System VRF ECOI 
z wodnym 
wymiennikiem ciepła

3-fazowe Ogrzewanie 
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6)

Gazowy system VRF 
ECOG z wodnym 
wymiennikiem ciepła.

3-fazowe Ogrzewanie 
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6) S-710WX2E5 (F7)

RySUNEK 2 (F2)RySUNEK 1 (F1) RySUNEK 4 (F4) RySUNEK 5 (F5)RySUNEK 3 (F3)

Konfiguracja podstawowa: sterowanie zaworem 3-drożnym, sygnał wł./wył. grzałki zbiornika, odbiór sygnału termostatu zbiornika, wł./wył. ze sterownika zewnętrznego, programator tygodniowy. Konfiguracja rozszerzona: konfiguracja podstawowa + możliwość podłączenia paneli słonecznych i termostatu pomieszczeniowego.

gAMA uRządzEŃ SERII AQuAREA

RySUNEK 7 (F7)RySUNEK 6 (F6)

NN

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Grzejnik

Wentylokonwektor  
(ogrzewanie i chłodzenie)

Podgrzana woda 
użytkowa

Jednostka zewnętrzna

Ogrzewanie podłogowe, 
ogrzewanie panelowe

Panel słoneczny

Zasobnik ciepłej wody

Moduł hydrauliczny  
(wodny wymiennik ciepła)

Pompa ciepła + baterie słoneczne:  
recepta na oszczędność
Dzięki współpracy z fotowoltaicznymi panelami słonecznymi, systemy pomp 
ciepła Aquarea firmy Panasonic są niezwykle oszczędne i przyczyniają się  
do ograniczenia emisji CO2.

+
WyJąTKOWy panel 
słoneczny firmy 
Panasonic

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

POMPy CIEPŁA POWIETRZE-WODA AQUAREA

Firma Panasonic od lat dostarcza swoim Klientom pompy ciepła  
i klimatyzatory o najwyższej efektywności energetycznej. Teraz 
możemy zaoferować jeszcze więcej. Dzięki współpracy z firmą 
Intesis proponujemy system IntesisHome® — ultranowoczesny 
serwis internetowy w chmurze, pozwalający zdalnie zarządzać 
systemem klimatyzacji z każdego miejsca.
Z nowego sytemu kontroli IntesisHome® można korzystać za pośrednictwem 
iPoda, iPhone’a, jakiegokolwiek urządzenia mobilnego z systemem Android lub 
po prostu komputera PC z dostępem do Internetu. System pozwala obsługiwać 
te same funkcje, które dostępne są bezpośrednio w budynku: funkcje Start/Stop, 
wybór trybu pracy, ustawienia temperatury, temperatura w pomieszczeniu itp. 
Wyjątkowa funkcjonalność systemu zapewnia użytkownikom najwyższy komfort 
i efektywność przy najniższym zużyciu energii. 

Elastyczność podłączania
NIEzWYkłA ElASTYCzNOŚć W INTEgROWANIu uRządzEŃ 
W STANdARdzIE kNX/EN-OCEAN ORAz MOdbuS POzWAlA 
W PEłNI dWukIERuNkOWO MONITOROWAć I STEROWAć 
WSzYSTkIMI FuNkCjAMI SYSTEMóW.
Moduł komunikacyjny Intesis zaprojektowany specjalnie dla urządzeń firmy 
Panasonic pozwala zarządzać funkcjami urzadzeń serii Aquarea wyposażonych 
w interfejsy KNX/En-Ocean oraz Modbus.

Odpowiednie interfejsy należy zakupić za pośrednictwem firmy Intesis.
Więcej informacji w serwisie www.intesis.com

Aby uzyskać informacje na temat kompatybilności pomp ciepła firmy Panasonic 
z interfejsami firmy Intesis należy odwiedzić serwis internetowy: 
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf 

ZAAWANSOWANE USŁUGI ZARZąDZANE W CHMURZE, 
KTÓRE ZAPEWNIAJą DOSTęP Z KAżDEGO MIEJSCA  
DO TWOJEGO SySTEMU KLIMATyZACJI. 

FUNKCJE SySTEMU
•		Zdalne	sterowanie:	Włączanie/wyłączanie,	wybór	trybu,	

ustawienia temperatury itp.
•	Terminarz,	funkcje	zmniejszające	zużycie	energii
•	Funkcje	obsługi	serwisowej:
 – Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra
 – Lista punktów serwisowych
 – Lista kodów usterek
•	Zalecenia	ułatwiające	przestrzeganie	zasad	ekologii
•	Możliwość	obsługi	w wielu	językach

INSTALOWANIE
•	Łatwy	sposób	instalowania
•		Materiał	video	oraz	podręcznik	dostępne	w serwisie	

www.intesishome.com
•	Pomoc	techniczna	przez	telefon	oraz	Internet
•		Automatyczny	dostęp	do	zaktualizowanych	wersji	

systemu

ODNIESIENIE
PA-AW-WIFI-1, IntesisHome® dla systemów Aquarea 

KARTA 
WiFi

SySTEM 
AQUAREA

ROUTER WiFi

PEłNA kONTROlA z kAżdEgO MIEjSCA!

BIUROiPHONE MIEJSCE PRACy KLUB FITNESSKOMPUTER PC OS ANDROID ULICA

zdalne sterowanie klimatyzacją przy użyciu smartfona oraz Internetu

firmy Intesis Software SL 
(www.intesis.com)

SERWIS INTERNETOWY 
W CHMuRzE

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆSYSTEMY
iPHONE & ANDROID

2012
NOWOŚĆ
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Seria urządzeń domowych firmy Panasonic
Wybór urządzeń przeznaczonych dla domów i mieszkań nigdy wcześniej nie był tak bogaty.

Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi oczyszczającemu, 
urządzenia serii Etherea spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Odznaczają się one 
optymalną wydajnością i wyjątkową łatwością instalacji, a szeroki asortyment produktów o zróżnicowanych 
parametrach – umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów. Mając do dyspozycji urządzenia 
serii Etherea, można zaoferować Klientom najlepsze rozwiązania.

5 year
compressor
warranty

5 LAT 
gwarancji na sprężarki.

A class
energy 
saving

System klasy 
INVERTER+ 
o efektywności 
energetycznej A 
zapewnia nawet 
50% oszczędności 
energii. Zyskują 
wszyscy: użytkownicy 
i środowisko.

improved
comfort

AUTOCOMFORT

Funkcja Autokomfort 
ocenia warunki 
panujące 
w pomieszczeniu i gdy 
nie wykrywa obecności 
osób, włącza tryb 
obniżonego zużycia 
energii. 

Dzięki zaawansowanej 
technologii Super Quiet 
poziom głośności 
naszych urządzeń 
odpowiada ciszy 
w bibliotece!

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

System nanoe-G 
wykorzystuje 
nanocząsteczki do 
oczyszczania powietrza. 
System skutecznie 
eliminuje unoszące się 
w powietrzur oraz obecne 
w budynku szkodliwe 
mikroorganizmy, takie jak 
wirusy, bakterie i zarodniki 
pleśni, zapewniając 
czyste i zdrowe powietrze 
w pomieszczeniu.

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Funkcja sterowania 
wilgotnością zapobiega 
nadmiernemu 
wysuszeniu powietrza.

35%
savings

System Econavi 
wykorzystuje precyzyjny 
czujnik obecności 
osób oraz nowy czujnik 
nasłonecznienia do 
optymalizowania 
wydajności klimatyzatora, 
stosownie do 
warunków panujących 
w pomieszczeniu. 
System zapewnia 
komfort użytkowania 
i równomierne chłodzenie, 
pomagając jednocześnie 
ograniczyć zużycie 
energii.

WYdAjNOŚć I ENERgOOSzCzędNOŚć NOWYCH uRządzEŃ ETHEREA ECONAVI
Przyjazny środowisku styl życia nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu.  
Korzystanie z nowoczesnych urządzeń inwerterowych pozwala uzyskać odpowiednio czyste i schłodzone 
powietrze	przy	jednoczesnym	ograniczeniu	zużycia	energii	o połowę.	Zastosowanie	systemu	Econavi	
dodatkowo optymalizuje wydajność klimatyzatorów zapewniając jeszcze większą oszczędność. Z kolei nowy 
system nanoe-G pomaga oczyścić otoczenie ze szkodliwych mikroorganizmów. Te przełomowe technologie 
definiują propagowaną przez firmę Panasonic ideę komfortowego – a jednocześnie ekologicznego życia 
w czystym środowisku.

2012
NOWOŚĆ
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System Econavi z inteligentnymi czujnikami
Inteligentne	czujniki	systemu	Econavi	pozwalają	monitorować	nasłonecznienie,	obecność	osób	i poziom	ich	aktywności,	a także	wykryć	puste	pomieszczenie,	aby	ograniczyć	straty	
energii. System automatycznie dostosowuje wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając stały komfort użytkowania i równomierne chłodzenie.
System	Econavi	z inteligentnymi	czujnikami	dysponuje	teraz	4	funkcjami	do	optymalizowania	wydajności	klimatyzatora	poprzez	wykrywanie	i ograniczenie	strat	energii.	Takie	rozwiązanie	zapewnia	
wyjątkową oszczędność energii do 35%¹ w trybie chłodzenia i do 45%² w trybie ogrzewania.

35%
savings

OCENA STOPNIA NASłONECzNIENIA W TRYbIE CHłOdzENIA
System	Econavi	ocenia	zmiany	w stopniu	nasłonecznienia	pomieszczenia,	klasyfikując	panujące	warunki	jako	
nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. W warunkach mniejszego nasłonecznienia system ogranicza straty związane  
ze zbędnym chłodzeniem.
Zmiana warunków pogodowych z nasłonecznienia na zachmurzenie/noc, powoduje odpowiednie skorygowanie 
wydajności	klimatyzatora.	Aby	zapobiec	stratom	energii,	system	Econavi	ogranicza	moc	chłodniczą	urządzenia	o taką	
ilość energii, która odpowiada podniesieniu temperatury zadanej o 1°C.

OCENA STOPNIA NASłONECzNIENIA W TRYbIE OgRzEWANIA
System	Econavi	ocenia	zmiany	w stopniu	nasłonecznienia	pomieszczenia,	klasyfikując	panujące	warunki	jako	
nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. W przypadku większego nasłonecznienia system ogranicza straty związane  
ze zbędnym ogrzewaniem.
Zmiana warunków pogodowych z zachmurzenia/nocy na nasłonecznienie powoduje odpowiednie skorygowanie 
wydajności	klimatyzatora.	Aby	zapobiec	stratom	energii,	system	Econavi	ogranicza	moc	grzewczą	urządzenia	o taką	
ilość energii, która odpowiada obniżeniu temperatury zadanej o 1°C.

NASŁONECZNIENIE WyKRyWANIE STRAT ENERGII ZAPOBIEGANIE STRATOM ENERGII

System	Econavi	pozostaje	włączony	w trybie	
NASŁONECZNIENIA.

zAdANA TEMPERATuRA zAdANA TEMPERATuRA zAdANA TEMPERATuRA

System	Econavi	ogranicza	moc	chłodniczą	
urządzenia o taką ilość energii, która 
odpowiada podniesieniu temperatury  
zadanej o 1°C.

23°C 23°C 24°C
System	Econavi	identyfikuje	mniejsze	
zapotrzebowanie na chłodzenie.

STRATY 
ENERgII!

OgRANICzONE 
STRATY! 

NASŁONECZNIENIE WyKRyWANIE STRAT ENERGII ZAPOBIEGANIE STRATOM ENERGII

System	Econavi	pozostaje	włączony	
w trybie ZACHMURZENIE/NOC.

zAdANA TEMPERATuRA zAdANA TEMPERATuRA zAdANA TEMPERATuRA

STRATY 
ENERgII!

OgRANICzONE 
STRATY! 

System	Econavi	ogranicza	moc	grzewczą	
urządzenia o taką ilość energii, która 
odpowiada obniżeniu temperatury  
zadanej o 1°C.

26°C 26°C 25°C
System	Econavi	identyfikuje	mniejsze	
zapotrzebowanie na ogrzewanie.

¹  Porównanie pomiędzy jednostkami inwerterowymi o wydajności 1,5 KM z włączonym i wyłączonym podwójnym czujnikiem Econavi w trybie chłodzenia//podwójny czujnik Econavi włączony, temperatura 
zewnętrzna: 35°C/24°C//temperatura zadana: 23°C z wysoką prędkościa wentylatora. 
Pionowy kierunek nawiewu: automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: tryb Econavi//zadana temperatura podnosi się o 2°C, w tym o 1°C sterowana przez system Econavi na podstawie aktywności 
w pomieszczeniu oraz o dodatkowy 1°C sterowana przez system Econavi na podstawie oceny stopnia nasłonecznienia.

Podwójny czujnik Econavi wyłączony: temperatura zewnętrzna: 35°C/24°C//zadana temperatura: 23°C z wysoką prędkością wentylatora//pionowy kierunek nadmuchu: automatyczny, poziomy kierunek nadmuchu: 
czołowy.

Całkowite zużycie energii mierzone przez 1 godzinę w stabilnych warunkach pracy. Test wykonano w pomieszczeniu firmy Panasonic o powierzchni 16,6 m². Jest to maksymalna oszczędność energii; rzeczywiste 
wartości mogą się zmieniać w zależności od sposobu instalacji i użytkowania.

²  Porównanie pomiędzy jednostkami inwerterowymi o wydajności 1,11 kW z włączonym i wyłączonym podwójnym czujnikiem Econavi w trybie ogrzewania// 
Podwójny czujnik Econavi włączony, temperatura zewnętrzna: 2°C/1°C//zadana temperatura: 26°C z wysoką prędkością wentylatora//pionowy kierunek nawiewu: automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: tryb 
Econavi//zadana temperatura opada o 3°C, w tym o 1°C sterowana przez system Econavi na podstawie aktywności w pomieszczeniu oraz o dodatkowy 1°C sterowana przez system Econavi na podstawie oceny 
stopnia nasłonecznienia.

Podwójny czujnik ECONAVI wyłączony: temperatura zewnętrzna: 2°C/1°C//zadana temperatura: 26°C z wysoką prędkością wentylatora//pionowy kierunek nawiewu: automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: 
czołowy. 

Całkowite zużycie energii mierzone przez 1 godzinę w stabilnych warunkach pracy. Test wykonano w pomieszczeniu firmy Panasonic o powierzchni 16,6 m². Jest to maksymalna oszczędność energii; rzeczywiste 
wartości mogą się zmieniać w zależności od sposobu instalacji i użytkowania.

CzujNIk NASłONECzNIENIA SYSTEMu ECONAVI

OCENA STOPNIA NASłONECzNIENIA
System	Econavi	rejestruje	zmiany	w intensywności	nasłonecznienia	pomieszczenia	
odpowiednio zmniejszając wydajność klimatyzatora podczas ograniczonej propagacji 
słonecznej. W zależności od panujących warunków system wyróżnia dwa stany:

WYkRYWANIE ObECNOŚCI I AkTYWNOŚCI OSób
Tak	funkcja	Econavi	ogranicza	straty	energii:

NASłONECzNIENIE zACHMuRzENIE/NOC WYkRYWANIE ObECNOŚCI
System pozwala zidentyfikować miejsca, 
w których przebywają ludzie i odpowiednio 
zredukować wydajność klimatyzacji na 
pozostałym obszarze.

kONTROlOWANIE AkTYWNOŚCI
System rejestruje zmiany w poziomie 
aktywności obecnych osób i stosownie 
optymalizuje pracę klimatyzatora.

WYkRYWANIE PuSTEgO POMIESzCzENIA
System rozpoznaje puste pomieszczenie 
i ogranicza straty energii powodowane zbędnym 
chłodzeniem.

2012
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PEłNA kONTROlA z kAżdEgO MIEjSCA!

BIUROiPHONE MIEJSCE PRACy KLUB FITNESSKOMPUTER PC OS ANDROID ULICA

KARTA 
WiFi

URZąDZENIE SERII 
ETHEREA

SERWIS 
INTERNETOWY 
W CHMuRzE

ROUTER WiFi

System oczyszczania powietrza nanoe-g

Klimatyzatory firmy Panasonic zostały wyposażone w nowy system oczyszczania nanoe-G wykorzystujący nanocząsteczki, składające się z jonów wychwytujących wolne rodniki, do oczyszczania powietrza 
w pomieszczeniu. System skutecznie eliminuje unoszące się w powietrzu oraz obecne w budynku szkodliwe mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki pleśni, zapewniając czyste i zdrowe 
powietrze w pomieszczeniu.

nano 
technology 
air cleaner

MIKROORGANIZMY  
UNOSZĄCE SIĘ W POWIETRZU

System nanoe-G może 
wyeliminować z powietrza 99%² 
bakterii, wirusów i zarodników 
pleśni.

2.   Nanocząsteczki 
wychwytują szkodliwe 
mikroorganizmy.

3.   Nanocząsteczki 
z mikroorganizmami 
przyciągane są do filtra 
systemu nanoe-G.

SzkOdlIWE MIkROORgANIzMY

Bakterie, wirusy oraz zarodniki pleśni.

 

Unieszkodliwienie

99%
bakterii, w

irusów

i zarodników

pleśni

Skuteczność systemu nanoe-g
² Skuteczność unieszkodliwienia została potwierdzona przez 
Kitasato Research Center for Environmental Science
(KRCES-Bio). • Test numer 23_0182
Bakterie: Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) 
(NBRC 12732)
(KRCES-Env). • Test numer 22_0008
Wirusy: Bakteriofagi Escherichia coli (øX-174 ATCC 13706-
B1): Wirus grypy (H1N1) 2009
(KRCES-Env). • Test numer 23_0140
Grzyby pleśniowe: Penicillium pinophilum (NBRC 6345)
Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych.
Wyników testów nie potwierdzono w warunkach 
rzeczywistych.

³  Skuteczność unieszkodliwienia została potwierdzona przez Japan 
Food Research Laboratories

• Test numer 11047933001-02
Bakterie: Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) (NBRC 
12732)
• Test numer 11073649001-02
Wirusy: Bakteriofagi (Phi X 174 NBRC 103405)
• Test numer 11047937001-02
Grzyby pleśniowe: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)
Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych.
Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

MIkROORgANIzMY ObECNE

System nanoe-G 
może unieszkodliwić 
99%³ szkodliwych 
mikroorganizmów, takich 
jak bakterie, wirusy i grzyby 
pleśniowe, obecnych na 
powierzchni ścian, okien, 
mebli itp.

1.  Generator systemu 
nanoe-G uwalnia 
3 biliony¹ 
nanocząsteczek.

 

Unieszkodliwienie

99%
bakterii 

i wirusów

¹  3 biliony to symulowana liczba nanocząsteczek dla potrzeb przeprowadzonych testów. Rzeczywista liczba nanocząsteczek zmierzona pośrodku pomieszczenia o powierzchni 13m²: 100 000/cm³. Liczba nanocząsteczek obliczona dla całego 
pomieszczenia przy założeniu ich równomiernego rozkładu. //Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. //Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

Firma Panasonic od lat dostarcza swoim Klientom pompy ciepła i klimatyzatory o najwyższej efektywności 
energetycznej. Teraz możemy zaoferować jeszcze więcej — ultranowoczesny serwis internetowy w chmurze, 
pozwalający zdalnie zarządzać systemem klimatyzacji z każdego miejsca.
Z nowego sytemu kontroli IntesisHome® można korzystać za pośrednictwem iPoda, iPhone’a, jakiegokolwiek 
urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub po prostu komputera PC z dostępem do Internetu. 
System pozwala zdalnie sterować pracą pompy ciepła lub całym systemem klimatyzacji (funkcje Start/Stop, wybór 
trybu pracy, ustawienia temperatury, temperatura w pomieszczeniu itp.) podobnie jak ma to miejsce bezpośrednio 
w budynku. Wyjątkowa funkcjonalność systemu zapewnia użytkownikom najwyższy komfort i efektywność przy 
najniższym zużyciu energii.

uRządzENIA z INTERFEjSEM kNX ORAz EN-OCEAN
Moduł komunikacyjny Intesis zaprojektowany specjalnie dla urządzeń firmy Panasonic pozwala w pełni dwukierunkowo monitorować i sterować 
wszystkimi funkcjami systemów serii Etherea NKE oraz MKE, wyposażonych w interfejsy KNX lub En-Ocean.

Moduł można zainstalować wewnątrz jednostki wewnętrznej Etherea podłączając go do obwodu elektronicznego przewodami dostarczonymi 
w zestawie oraz do magistrali KNX TP-1 (EIB) sieci En-Ocean.

•    W pełni dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie · Bezpośrednia konfiguracja w programie ETS · Łatwe podłączanie do magistrali komunikacyjnej 
KNX TP-1 (EIB) lub sieci En-Ocean · Brak konieczności zasilania zewnętrznego · Bardzo małe rozmiary urządzenia: 59x36x21 mm

NIEzWYkłA ElASTYCzNOŚć INTEgROWANIA uRządzEŃ W STANdARdzIE kNX lub EN-OCEAN
System kontroli konfigurowany jest bezpośrednio z programu ETS, którego baza danych obejmuje wszystkie dopuszczalne obiekty, umożliwiając 
zarówno szybkie i proste integrowanie, jak również bardzo zaawansowane, obejmujące zarządzanie wszystkimi parametrami urządzeń Etherea. 
Dostępne są również funkcje dodatkowe, takie jak rejestrowanie pracy systemu.

Zastosowanie modułu pozwala także wykorzystać czujniki temperatury w standardzie KNX lub En-Ocean do sterowania systemem klimatyzacji.

Więcej informacji:

http://www.intesis.com/pdf/Intesisbox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf

Aby zakupić moduły należy skontaktować się z firmą Intesis za pośrednictwem serwisu www.intesis.com

zdalne sterowanie klimatyzacją przy użyciu smartfona oraz Internetu

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ



17DOMOWE POMPy CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

SySTEMy TyPU FREE-MULTI
NAWET 5 jEdNOSTEk WEWNęTRzNYCH WSPółPRACująCYCH z jEdNą 
jEdNOSTką zEWNęTRzNą
System typu multi-split umożliwia równoczesne klimatyzowanie nawet pięciu pomieszczeń przy wykorzystaniu tylko 
jednej jednostki zewnętrznej. Jest to więc rozwiązanie uniwersalne! System ten umożliwia uzyskiwanie optymalnej 
temperatury i jakości powietrza w dwóch, trzech, czerech lub pięciu pomieszczeniach, w których zamontowano po 
jednej jednostce wewnętrznej.
W porównaniu z adekwatnymi systemami typu single-split, system typu multi-split wymaga zainstalowania tylko jednej 
jednostki zewnętrznej i ma wyższą efektywność energetyczną. Oznacza to możliwość ograniczenia zużycia 
energii nawet o 30%.
Do każdego pomieszczenia należy dobrać jednostkę wewnętrzną o odpowiedniej charakterystyce, a następnie 
starannie wytypować jednostkę zewnętrzną, która zapewni optymalną pracę całego systemu.
Możliwe kombinacje systemu podano w tabeli.

OPCjONAlNE

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

NOWA SERIA ETHEREA
WYdAjNOŚć I ENERgOOSzCzędNOŚć  
NOWYCH uRządzEŃ ETHEREA ECONAVI
•	 	Nowość!	System	Econavi	z funkcją	oceny	stopnia	nasłonecznienia	

zapewnia najwyższą efektywność i wyjątkowy komfort
•	 	Elegancki	wygląd,	do	wyboru	srebrny	lub	biały	kolor	obudowy
•	  Nowość! System oczyszczania powietrza nanoe-G skutecznie 

eliminuje unoszące się w powietrzu oraz obecne w budynku szkodliwe 
mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki pleśni

•	  Nowość! Opcjonalne sterowanie systemem IntesisHome®  
za pośrednictwem smartfona

•	 	Chłodzenie	z łagodnym	osuszaniem:	zapobiega	nadmiernemu	
wysuszaniu powietrza w pomieszczeniu

•	 	Niezwykle	cicha	praca!	Poziom	głośności	urządzenia	to	tylko	20 dB,	 
co odpowiada ciszy w bibliotece (dotyczy modeli XE7, E7, XE9, E9, 
XE12 oraz E12)

•	 	Duży	wydatek	powietrza	pozwala	szybko	uzyskać	zadaną	temperaturę.

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

35%
savings

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Funkcja zapewnia 
względną wilgotność 
powietrza utrzymywaną 
na poziomie do 10% 
wyższym, niż podczas 
tradycyjnego procesu 
chłodzenia. Funkcja ta 
znakomicie sprawdza 
się, gdy klimatyzacja 
pozostaje włączona 
podczas snu.

A class
energy 
saving

dla modeli XE7, 
XE9 i XE12

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

NOWA SERIA INWERTEROWyCH 
URZąDZEŃ TyPU RE
klIMATYzATORY O ROSNąCEj 
POPulARNOŚCI NA RYNku 
EuROPEjSkIM
Klimatyzatory inwerterowe typu RE to urządzenia wydajne, 
efektywne i praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra 
antyalergicznego Alleru-buster dostarczają czyste i zdrowe 
powietrze, pozbawione wirusów, bakterii i zarodników pleśni.
•	 	Pełna	gama	klasycznych	modeli	inwerterowych
•	 	Obniżony	poziom	emisji	dźwięku	urządzeń	wewnętrznych
•	 	Wysoka	energooszczędność
•	 	Nawiew	z relaksującą	funkcją	bryzy	(delikatnym	

nadmuchem)
•	 	Duża	maksymalna	odległość	pomiędzy	jednostką	

zewnętrzną i wewnętrzną: od 15 do 30 m

dla modeli serii  
RE9 oraz RE12

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL FILTER

relaxing
breeze
effect

SOFT BREEZE

silent 
air
22 dB

SUPER QUIET

A class
energy 
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SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

SYSTEM	INVERTER+:	System	INVERTER+	oferuje	
ulepszone właściwości w stosunku do klimatyzatorów 
standardowych o 20%. Oznacza to o 20% niższe zużycie
energii i o 20% niższe rachunki za energię. System 
INVERTER+	zapewnia	klasę	energooszczędności	A+	
w trybie chłodzenia i ogrzewania.

SySTEM NANOE-G. System nanoe-G wykorzystuje 
nanocząsteczki do oczyszczania powietrza. System 
skutecznie eliminuje unoszące się w powietrzu oraz 
obecne w budynku szkodliwe mikroorganizmy, takie jak 
wirusy, bakterie i zarodniki pleśni, zapewniając czyste 
i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

SYSTEM	ECONAVI.	Czujniki	systemu	Econavi	określają	
poziom aktywności osób oraz ich lokalizację 
w pomieszczeniu i na tej podstawie regulują kierunek 
nawiewu, zapewniając maksymalny komfort 
i oszczędności.	Dzięki	systemowi	Econavi	można	
oszczędzić do 30% energii.

FILTR ANTyBAKTERyJNy. Filtr antybakteryjny wychwytuje 
i eliminuje alergeny. Łączy trzy funkcje — 
antyalergiczną, antywirusową i bakteriobójczą — 
utrzymując czystość powietrza w pomieszczeniu.

TRyB CHŁODZENIA Z FUNKCJą ŁAGODNEGO OSUSZANIA. 
Kontrolowanie jakości powietrza, towarzyszące 
utrzymywaniu temperatury, pozwala zapobiegać jego 
gwałtownemu wysuszaniu. Dzięki temu względna 
wilgotność	(RH	–	Relative	Humidity)	powietrza	
utrzymywana jest na poziomie do 10% wyższym,  
niż podczas tradycyjnego procesu chłodzenia.
Funkcja ta znakomicie sprawdza się, gdy klimatyzacja 
pozostaje włączona podczas snu.

FUNKCJA BRyZy (DELIKATNEGO NAWIEWU). W trybie 
bryzy (delikatnego nawiewu) urządzenie usuwa nadmiar 
wilgoci i zapewnia komfortowe samopoczucie bez 
gwałtownych zmian temperatury.

KORZySTNA JONIZACJA. Ujemnie zjonizowane powietrze, 
występujące np. w pobliżu lasów czy wodospadów, ma 
korzystny wpływ na samopoczucie. Urządzenia firmy 
Panasonic potrafią odpowiednio jonizować powietrze.

TRyB SUPERCICHy. Dzięki sprężarkom najnowszej 
generacji i wentylatorom o podwójnych łopatkach, 
jednostki zewnętrzne firmy Panasonic są jednymi 
z najcichszych na rynku. Pracy jednostek wewnętrznych 
towarzyszy niemal niesłyszalny dźwięk o poziomie 
głośności 20 dB.

5 LAT gwarancji na sprężarki.
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NOWA SERIA SySTEMÓW VE 
długOTRWAłA PRACA W TRYbIE OgRzEWANIA
Ciepło powstające podczas kompresji czynnika chłodniczego zostaje wykorzystane 
zarówno do odszraniania jak i uruchamiania systemu.
•	Krótki	czas	przygotowania	do	pracy	w trybie	ogrzewania
•	 	Tryb	pracy	oszczędzający	energię	(system	Eco	Navi)
•	 		NAJWYŻSZY	WSPÓŁCZYNNIK	COP:	5,94	(chłodzenie)/6,09	(grzanie)	(CS/CU-221CXR)

A class
energy 
saving

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

prevention
allergy
filter

ALLERU-BUSTER

2011 Nowość na rynku japońskim

Model wprowadzony 
w Japonii w 2010 r.

Temperatura powietrza na wylocie

Czas pracy

Krótki czas przygotowania do pracy dzięki efektywnemu 
wykorzystaniu nagromadzonego ciepła odpadowego

*  Test przeprowadzony w laboratorium firmy Panasonic w trybie ogrzewania, temperatura zewnętrzna 7°C, 
temperatura zadana 23°C, tryb wysokiej wydajności, rozpoczęcie pracy w trybie ogrzewania po 6 godzinach 
od wyłączenia urządzenia, początkowa temperatura w pomieszczeniu 12°C. 
Po dwóch minutach od włączenia urządzenia temperatura powietrza na wylocie osiągnęła wartość ok. 50°C.  
Wartość temperatury może być różna w zależności od warunków pomiaru. 

KRÓTKI CZAS PRZYGOTOWANIA DO PRACY W TRYBIE OGRZEWANIA

Krótko po włączeniu urządzenia  
temperatura osiąga ok. 50°C*

Elementy odzysku energii
SYSTEM ODZYSKIWANIA ENERGII

Efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego

Odzyskiwanie ciepła ze sprężarki

Przetwarzanie  
ciepła w energię 
Spiralne orurowanie  
dla czynnika 
chłodniczego

Zapobieganie 
wychłodzeniu  
sprężarki 
Zasobnik

Podczas odszraniania wydajność grzewcza zostaje zmniejszona. 

Wyłączanie 
trybu 

ogrzewania

Odszranianie

Sprężarka

Ciepło 
odpadowe

OBECNIE

Praca w trybie ogrzewania nawet w czasie odszraniania

Kontynuowanie  
pracy w trybie  

ogrzewania

Odszranianie 
z wykorzystaniem 
nagromadzonego 
ciepłaSprężarka

Zasobniki 
ciepła

NOWOŚĆ

Współczynnik
COP

6,09
TESTED By SP

WYdAjNOŚć jEdNOSTEk WEWNęTRzNYCH
SERIA – 
WyDAJNOść

7 – 2,0 kW 9/10 – 2,5 kW 9/10 – 2,8 kW 12 – 3,2 kW 15 – 4 kW 18 – 5 kW 21 – 6 kW 24 – 7,1 kW

ETHEREA
W SySTEMIE 
SPLIT

CS-XE7NKEW
CS-E7NKEW

CS-XE9NKEW
CS-E9NKEW

CS-XE12NKEW
CS-E12NKEW

CS-XE15NKEW 1

CS-E15NKEW 1
CS-XE18NKEW 1

CS-E18NKEW 1
CS-XE21NKEW 1

CS-E21NKEW 1

SySTEM SPLIT 
5x1

CS-ME7NKE CS-ME9NKE CS-ME12NKE CS-ME18NKE CS-ME24NKE
1-KIERUNKOWE 
KASETONOWE

CS-ME7KB1E CS-ME10EBE1E CS-ME12EBE1E CS-ME14EB1E
KANAŁOWE 
O NISKIM 
CIśNIENIU 
STATyCZNyM

CS-E10KD3EA CS-E15JD3EA 1 CS-E18JD3EA 1

KANAŁOWE 5x1

CS-ME9ND3E CS-ME12ND3E CS-ME18ND3E CS-ME24ND3E
KONSOLE 
PODŁOGOWE

CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW 1

KONSOLE 
PODŁOGOWE/
SUFITOWE

CS-ME10DTEG CS-E15DTEW 1 CS-E18DTEW 1

KONSOLE 
PODŁOGOWE/
SUFITOWE
5x1

CS-ME12NTE CS-ME18NTE CS-ME24NTE
4-KIERUNKOWE 
KASETONOWE
60X60

CS-E10KB4EA CS-E15HB4EA 1 CS-E18HB4EA 1 CS-E21JB4EA 1

MINI 
KASETONOWE 
5x1

CS-ME9NB4E CS-ME12NB4E CS-ME18NB4E

¹ Dla modeli serii E15 i E18 konieczne jest zastosowanie reduktora rur CZ-MA1P, a dla modelu serii E21 — reduktora CZ-MA2P.

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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SERIA dOMOWYCH jEdNOSTEk WEWNęTRzNYCH Wydajność chłodnicza
kW (min. ÷ maks.)

Współczynnik EER Wydajność grzewcza
kW (min. ÷ maks.)

Współczynnik COP Poziom głośności 
db chłodzenie/grzanie

Wymiary mm
(wys. x szer. x gł.)

ETHEREA	//	INVERTER+	//	SREBRNE KIT-XE7-NKE 2,05 (0,75 ÷ 2,40) 4,36 A 2,80 (0,75 ÷ 4,00) 4,41 A 20/20 290x870x214

KIT-XE9-NKE 2,50 (0,85 ÷ 3,00) 4,67 A 3,40 (0,85 ÷ 5,00) 4,63 A 20/20 290x870x214

KIT-XE12-NKE 3,50 (0,85 ÷ 4,00) 3,50 A 4,00 (0,85 ÷ 6,00) 4,30 A 20/20 290x870x214

KIT-XE15-NKE 4,20 (0,85 ÷ 5,00) 3,33 A 5,30 (0,85 ÷ 6,80) 3,68 A 25/29 290x870x214

KIT-XE18-NKE 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 3,40 A 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 3,77 A 34/34 290x1070x240

KIT-XE21-NKE 6,30 (0,98 ÷ 7,10) 2,85 C 7,20 (0,98 ÷ 8,50) 3,43 b 34/34 290x1070x240
ETHEREA	//	INVERTER+	//	BIAŁE KIT-E7-NKE 2,05 (0,75 ÷ 2,40) 4,36 A 2,80 (0,75 ÷ 4,00) 4,41 A 20/20 290x870x214

KIT-E9-NKE 2,50 (0,85 ÷ 3,00) 4,67 A 3,40 (0,85 ÷ 5,00) 4,63 A 20/20 290x870x214

KIT-E12-NKE 3,50 (0,85 ÷ 4,00) 4,09 A 4,00 (0,85 ÷ 6,00) 4,30 A 20/20 290x870x214

KIT-E15-NKE 4,20 (0,85 ÷ 5,00) 3,33 A 5,30 (0,85 ÷ 6,80) 3,68 A 25/29 290x870x214

KIT-E18-NKE 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 3,40 A 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 3,77 A 34/34 290x1070x240

KIT-E21-NKE 6,30 (0,98 ÷ 7,10) 2,85 C 7,20 (0,98 ÷ 8,50) 3,43 b 34/34 290x1070x240

KIT-E24-NKE 6,80 (0,98 ÷ 8,10) 3,21 A 8,60 (0,98 ÷ 9,90) 3,23 C 35/35 290x1070x240

KIT-E28-NKE 7,65 (0,98 ÷ 8,60) 3,01 b 9,60 (0,98 ÷ 11,00) 2,91 d 35/35 290x1070x240
TyP RE // KLASyCZNE JEDNOSTKI 
INWERTEROWE

KIT-RE9-NKE 2,50 (0,90 ÷ 3,00) 3,57 A 3,30 (0,90 ÷ 4,10) 4,02 A 22/25 290x848x204

KIT-RE12-NKE 3,50 (0,90 ÷ 3,90) 3,47 A 4,25 (0,90 ÷ 5,10) 3,79 A 22/25 290x848x204

KIT-RE15-NKE 4,20 (1,00 ÷ 4,60) 3,33 A 5,00 (0,90 ÷ 6,80) 3,61 A 29/28 290x848x204

KIT-RE18-NKE 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 3,40 A 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 3,77 A 37/37 290x1070x240

KIT-RE24-NKE 6,80 (0,98 ÷ 8,10) 3,21 A 8,60 (0,98 ÷ 9,90) 3,23 C 38/38 290x1070x240
KONSOLE	PODŁOGOWE	//	INVERTER+	 KIT-E9-GFEW-1 2,50 (0,80 ÷ 3,00) 4,39 A 3,60 (0,80 ÷ 5,00) 4,16 A 23/23 600x700x210

KIT-E12-GFEW-1 3,50 (0,80 ÷ 3,80) 3,63 A 4,80 (0,80 ÷ 6,10) 3,64 A 24/23 600x700x210

KIT-E18-GFEW-1 5,00 (0,90 ÷ 5,60) 3,23 A 5,80 (0,90 ÷ 7,10) 3,63 A 32/32 600x700x210

PODŁOGOWE LUB SUFITOWE // INVERTER KIT-E15-DTE 4,15 (0,90 ÷ 4,55) 3,22 A 5,17 (0,90 ÷ 6,30) 3,34 C 34/30 540x1028x200

KIT-E18-DTE 5,00 (0,90 ÷ 5,40) 3,01 b 6,10 (0,90 ÷ 7,60) 3,35 C 36/32 540x1028x200

KIT-E21-DTE 5,80 (0,90 ÷ 6,60) 3,01 b 6,80 (0,90 ÷ 8,10) 3,42 b 38/34 540x1028x200
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MOżlIWE SPOSObY kONFIguRACjI z jEdNOSTkAMI WEWNęTRzNYMI

Model Możliwe sposoby 
konfiguracji 
z jednostkami 
wewnętrznymi

Wydajność  
kW¹

średnica rur czynnika chłodniczego Długość orurowania Kombinacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
Jednostka  
wewnętrzna

Czynnik ciekły Czynnik 
gazowy

Maks. długość 
orurowania 
(1 
pomieszczenie)

Maks. długość 
orurowania 
(całkowita)

Długość 
orurowania 
przy 
podstawowej 
ilości czynnika

Dodatkowa 
ilość  czynnika 
chłodniczego

Maks. różnica 
poziomów

Wydajność Etherea 
w systemie 
split

System split 
5x1

1-kierunkowe 
kasetonowe

Kanałowe 
o niskim 
ciśnieniu 
statycznym

Jednostki 
kanałowe 
5x1

Konsole 
podłogowe

Konsole 
podłogowe 
lub sufitowe

Podłogowe/
sufitowe 5x1

4-kierunkowe 
kasetonowe

Mini kasetonowe 
5x1

PO
M

IES
ZC

ZE
NI

A

2 CU-2E15LBE
A²: 7, 9/10 lub 12 4,0 ÷ 5,6 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 8

B²: 7, 9/10 lub 12 Pomieszczenie B ¼” ⅜”
9/10 8 8 8 8

12 8 8

CU-2E18LBE
A²: 7, 9/10 lub 12 4,0 ÷ 6,4 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 8

B²: 7, 9/10 lub 12 Pomieszczenie B ¼” ⅜”
9/10 8 8 8 8 8

12 8 8

3 CU-3E18LBE
A³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 4,5 ÷ 9,0 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 25 m 50 m 30 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie B ¼” ⅜” 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie C ¼” ⅜” 12 8 8 8

14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

4 CU-4E23LBE
A³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 4,5 ÷ 11,0 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 25 m 60 m 30 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie B ¼” ⅜” 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie C ¼” ⅜” 12 8 8 8

D³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie D ¼” ⅜” 14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

21 8 8

CU-4E27CBPG
A³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 4,5 ÷ 13,6 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 25 m 70 m 40 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie B ¼” ⅜” 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie C ¼” ⅜” 12 8 8 8

D³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie D ¼” ⅜” 14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

5 CU-5E34NBE
A³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie A ¼” ⅜” 30 m 80 m 45 m 20 g/m 15 m 7 8

B³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie B ¼” ⅜” 9 8 8 8

C³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie C ¼” ⅜” 12 8 8 8 8

D³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie D ¼” ½” 18 8 8 8 8

E³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie E ¼” ½” 24 8 8 8

¹ Łączna wydajność urządzeń musi pozostawać w podanym zakresie.

² Należy podłączyć co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

³ Należy podłączyć co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Kombinacja 2x1 wymaga co najmniej jednostek 7 + 9

Ograniczenia dotyczące połączeń: Jednostki CS-E/XE_NKE są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.
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Nowy system PACi!
Firma Panasonic stworzyła bogatą gamę wysokowydajnych klimatyzatorów do zastosowań obiektowych. Oferowane systemy potwierdzają 
zaangażowanie firmy Panasonic w ochronę środowiska naturalnego. Dowodem tego jest fakt, że wszystkie nasze klimatyzatory wykorzystują czynnik 
chłodniczy R410A. Ten przyjazny dla środowiska czynnik jest całkowicie nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Co więcej, nasze sprężarki inwerterowe 
optymalizują wydajność systemów klimatyzacji, zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

POMYSł NA OgRANICzENIE STRAT ENERgII
Dzięki niskiemu zużyciu energii przez poszczególne elementy systemu, takie jak wentylatory, sprężarki czy wymienniki ciepła, uzyskano 
jeden z najwyższych współczynników COP w branży. Dodatkowo, zastosowanie wydajnego czynnika chłodniczego R410A pozwala 
zredukować emisję CO2 oraz obniżyć koszty eksploatacji systemu.

A class
energy 
saving

URZąDZENIA DO ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWyCH

2012
NOWOŚĆ
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1,0 KM 1,5 KM 2,0 KM 2,5 KM 3,0 KM 4,0 KM 5,0 KM 6,0 KM 8,0 KM 10,0 KM

NAśCIENNE

S-36PK1E5 S-45PK1E5 S-50PK1E5 S-60PK1E5 S-71PK1E5

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 60X60

S-36Py1E5 S-45Py1E5 S-50Py1E5

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 90×90

S-36PU1E5 S-45PU1E5 S-50PU1E5 S-60PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-140PU1E5

KANAŁOWE O NISKIM CIśNIENIU STATyCZNyM

S-36PN1E5 S-45PN1E5 S-50PN1E5 S-60PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-140PN1E5

KANAŁOWE O WySOKIM 
CIśNIENIU STATyCZNyM

S-36PF1E5 S-45PF1E5 S-50PF1E5 S-60PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-140PF1E5

SUFITOWE

S-36PT1E5 S-45PT1E5 S-50PT1E5 S-60PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-140PT1E5

KANAŁOWE O WySOKIM CIśNIENIU 
STATyCZNyM 
8 ÷ 10 KM

S-200PE1E8 S-250PE1E8

1,0 KM 1,5 KM 2,0 KM 2,5 KM 3,0 KM 4,0 KM 5,0 KM 6,0 KM 8,0 KM 10,0 KM
SYSTEM	INWERTER+

1-fazowe U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-100PE1E5 U-125PE1E5 U-140PE1E5
3-fazowe U-71PE1E8 U-100PE1E8 U-125PE1E8 U-140PE1E8 U-200PE1E8 U-250PE1E8

jEdNOSTkI WEWNęTRzNE SYSTEMu PACi

jEdNOSTkI zEWNęTRzNE SYSTEMu PACi

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 90X90
komfortowy nawiew dzięki szerokiemu wylotowi powietrza
W nowym urządzeniu, przypominającym kształtem rozwiązania prototypowe, 
zastosowano, zastrzeżony przez firmę Panasonic, szerokokątny wylot 
powietrza oraz powiększone w środkowej części żaluzje. Dzięki temu zasięg 
nawiewu zwiększył się a fala powietrza dociera do wszystkich zakątków 
pomieszczenia. Cztery szerokie otwory wylotowe zapewniają równomierną 
temperaturę na całym obszarze wokół centralnie zamontowanego 
klimatyzatora. 

NOWy SySTEM NAWIEWU 360°
Jeszcze wyższy komfort

dzIElONE żEbERkA WYMIENNIkA O WYżSzEj WYdAjNOŚCI

Ulepszony współczynnik przekazywania ciepła dzięki 
zastosowaniu wysokowydajnych, rowkowanych rur 
wymiennika.

NOWY SIlNIk WENTYlATORA NA PRąd STAłY

Bardziej optymalny przepływ powietrza dzięki 
zastosowaniu silnika wentylatora na prąd stały 
z niezależnym sterowaniem.

INdYWIduAlNE STEROWANIE żAluzjAMI

Możliwość elastycznego sterowania kierunkiem nawiewu 
poprzez oddzielne sterowanie żaluzjami — 4 żaluzje 
mogą być sterowane indywidualnie za pomocą pilota 
przewodowego. Umożliwia to bardziej elastyczne 
sterowanie nawiewem i dostosowanie go do różnych 
potrzeb.

CICHY, WYSOkOWYdAjNY WENTYlATOR

Dzięki większej ramie wentylatora i zoptymalizowanym 
przepływie powietrza uzyskano wyższy wydatek powietrza 
i niższy hałas.

KANAŁOWE O WySOKIM CIśNIENIU STATyCZNyM 
Wbudowana pompa skroplin  
(pompa z silnikiem na prąd stały)

– Wbudowany filtr
–  Obsługa filtra w części 

bocznej

Dostępna jest również wersja  
z zasysaniem w dolnej części

STANdARdOWA WYSOkOŚć 
WSzYSTkICH MOdElI  
WYNOSI 300 MM

Jednakowa wysokość 
urządzeń o różnej 
wydajności pozwala 
ujednolicić sposób  
instalacji

uMIESzCzONA NA zEWNąTRz CzęŚć 
ElEkTRYCzNA ułATWIA ObSługę SERWISOWą 
uRządzENIA
Łącze S-Link PCB

KANAŁOWE O NISKIM CIśNIENIU STATyCZNyM
Wyjątkowo niski profil: wysokość wszystkich modeli wynosi tylko  
250 mm

Do 300 mm

Do 500 mm

POMPA SkROPlIN O WIękSzEj MOCY!

250 mm

KOMFORTOWE
Nowy kształt żaluzji pozwala na okrężny przepływ 
powietrza w pomieszczeniu, ograniczając do 
minimum różnice temperatur na poszczególnych 
obszarach.
Łagodny nawiew o zakresie 360° zapobiega 
nieprzyjemnym podmuchom powietrza 
o zróżnicowanej temperaturze i równomiernie 
utrzymuje komfortowe warunki w pomieszczeniu.

Szerokokątne wyloty oraz okrężny przepływ powietrza 
eliminują możliwość powstawania zabrudzeń na suficie.

W przypadku powietrza przepływającego stale wzdłuż 
powierzchni sufitu, zabrudzenia są nieuniknione. 
Zastosowane nowe rozwiązania skutecznie likwidują problem.

Zabrudzenia na suficie

Schemat przepływu powietrza  
dla nowego modelu urządzenia

Schemat 
przepływu 
powietrza 
dla urządzeń 
konwencjonalnych

25,0 Temp.

Warunki symulowane: Powierzchnia podłogi: 225 m² 
Wysokość pomieszczenia: 3 m, urządzenie o wydajności 
5 KM. 
Wydatek powietrza: 1200 m³/h w trybie chłodzenia.

Równomierna 
temperatura 
w pomieszczeniu.

AkTuAlNY MOdEl NOWY MOdEl

1 m ponad 
podłogą

MODELE śCIENNE
Kompaktowe wymiary i płaskie fronty urządzeń pozwalają na dyskretne ich 
ulokowanie nawet na niewielkiej przestrzeni.

ZMyWALNE PANELE CZOŁOWE
Panel czołowy jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i umyć.

FIlTRY ANTYPlEŚNIOWE TO 
WYPOSAżENIE STANdARdOWE

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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1,0 kM 1,5 kM 2,0 kM 2,25 kM 2,5 kM 3,0 kM 4,0 kM 5,0 kM 6,0 kM
INWERTEROWE

CU-E10HBEA I CU-E15HBEA I CU-E18HBEA I CU-E21HBEA I CU-yL24HBE5 I CU-yL28HBE5 I
CU-yL34HBE5 I

CU-L34DBE8 III
CU-yL43HBE5 I

CU-L43DBE 8 III CU-L50DBE8 III

KONWENCJONALNE

CU-B14DBE5 I CU-B18DBE5 I CU-B24DBE5 I

CU-B28DBE5 I

CU-B28DBE8 III

CU-B34DBE5 I

CU-B34DBE8 III CU-B43DBE8 III CU-B50DBE8 III

I = 1-fazowe, III = 3-fazowe

jednostki inwerterowe systemu FS

Wyższa efektywność. We wszystkich urządzeniach inwerterowej serii FS zastosowano inwertery prądu stałego, co pozwoliło uzyskać jeszcze wyższą efektywność energetyczną. Dzięki nowej konstrukcji 
urządzenia są ciche i bardzo wydajne, a koszty eksploatacji zostały zredukowane.

A class
energy 
saving

jEdNOSTkI WEWNęTRzNE
1,0 kM 1,5 kM 2,0 kM 2,25 kM 2,5 kM 3,0 kM 4,0 kM 5,0 kM 6,0 kM

KANAŁOWE O NISKIM 
CIśNIENIU STATyCZNyM

SYSTEM	INWERTER+ CS-F24DD3E5 CS-F28DD3E5 CS-F34DD3E5 CS-F43DD3E5 CS-F50DD3E5

INWERTEROWE CS-E10KD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA CS-F24DD3E5 CS-F28DD3E5 CS-F34DD3E5 CS-F43DD3E5

KONWENCJONALNE CS-F14DD3E5 CS-F18DD3E5 CS-F24DD3E5 CS-F28DD3E5 CS-F34DD3E5 CS-F43DD3E5 CS-F50DD3E5

KANAŁOWE O WySOKIM 
CIśNIENIU STATyCZNyM

SYSTEM	INWERTER+ CS-F24DD2E5 CS-F28DD2E5 CS-F34DD2E5 CS-F43DD2E5 CS-F50DD2E5

INWERTEROWE CS-F24DD2E5 CS-F28DD2E5 CS-F34DD2E5 CS-F43DD2E5

KONWENCJONALNE CS-F24DD2E5 CS-F28DD2E5 CS-F34DD2E5 CS-F43DD2E5 CS-F50DD2E5

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 
60X60

INWERTEROWE CS-E10KB4EA CS-E15HB4EA CS-E18HB4EA CS-E21HB4EA

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 
90X90

SYSTEM	INWERTER+ CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5

INWERTEROWE CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5

KONWENCJONALNE CS-F14DB4E5 CS-F18DB4E5 CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5

SUFITOWE SYSTEM	INWERTER+ CS-F24DTE5 CS-F28DTE5 CS-F34DTE5 CS-F43DTE5 CS-F50DTE5

INWERTEROWE CS-F24DTE5 CS-F28DTE5 CS-F34DTE5 CS-F43DTE5

KONWENCJONALNE CS-F18DTE5 CS-F24DTE5 CS-F28DTE5 CS-F34DTE5 CS-F43DTE5 CS-F50DTE5
prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL FILTER

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL FILTER

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL FILTER

OSzCzędNOŚć ENERgII
1. Inwerter typu Hyper Wave
Urządzenia serii FS w krótkim czasie ogrzewają 
pomieszczenie do zadanej temperatury, 
a następie utrzymują komfortowe warunki, 
zapewniając wysoką wydajność i znaczną 
oszczędność energii.
2. Wysokowydajna sprężarka
Bardziej kompaktowe wymiary silnika dzięki 
zastosowaniu magnesów neodymowych
3. Nowy wentylator diagonalny
Dzięki zastosowanym ulepszeniom zredukowano 
opór powietrza:

2

1

3

Tryb obniżonego zużycia energii
Nowa konstrukcja zapewnia cichą i wydajną pracę 
oraz redukcję kosztów eksploatacji.

Wysokowydajna sprężarka
Nowy silnik elektryczny zapewnia wysoką 
efektywność dzięki ograniczeniu strat pola 
magnetycznego.

URZąDZENIA DO ZASTOSOWAŃ OBIEKTOWyCH

SERIA jEdNOSTEk zEWNęTRzNYCH
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Nowe systemy VRF
Pełna uniwersalność. Nowy system VRF firmy Panasonic został zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii, łatwości instalacji i wysokiej wydajności. 
Szeroki wybór jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich wyjątkowe funkcje powodują, że system ten jest odpowiedni dla najnowocześniejszych 
biurowców i innych dużych budynków niemieszkalnych.

SERIA jEdNOSTEk zEWNęTRzNYCH SYSTEMu ECOi

Moc 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

WyDAJNOść (CHŁODZENIE/GRZANIE) kW 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0 61,5/69,0 68,0/76,5 73,0/81,5 78,5/87,5 85,0/95,0 90,0/100,0 96,0/108,0 101,0/113,0 107,0/119,0 113,0/127,0 118,0/132,0 124,0/138,0 130,0/145,0 135,0/150,0 140,0/155,0 145,0/160,0 151,0/169,0 156,0/175,0 162,0/182,0 168,0/189,0

2-RUROWE URZąDZENIA 

SERII ECOi 6N

U-8ME1E81 U-10ME1E81 U-12ME1E81 U-14ME1E81 U-16ME1E81 U-18ME1E81 U-20ME1E81 U-14ME1E81
U-8ME1E81

U-14ME1E81
U-10ME1E81

U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

2-RuROWE uRządzENIA SERII  

ECOi 6N 

MODEL Z ZABEZPIECZENIEM ANTyKOROZyJNyM

U-8ME1E81E U-10ME1E81E U-12ME1E81E U-14ME1E81E U-16ME1E81E U-18ME1E81E U-20ME1E81E U-14ME1E81E
U-8ME1E81E

U-14ME1E81E
U-10ME1E81E

U-14ME1E81E
U-12ME1E81E

U-16ME1E81E
U-12ME1E81E

U-16ME1E81E
U-14ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-18ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E

U-16ME1E81E
U-14ME1E81E
U-12ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E
U-12ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E
U-14ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-18ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E
U-20ME1E81E

Moc 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

WyDAJNOść (CHŁODZENIE/GRZANIE) kW 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0 61,5/69,0 68,0/76,5 73,0/81,5 78,5/87,5 85,0/95,0 90,0/100,0 96,0/108,0 101,0/113,0 107,0/119,0 113,0/127,0 118,0/132,0 124,0/138,0 130,0/145,0 135,0/150,0

2-RUROWE URZąDZENIA SERII ECOi 6N 

MODEL O NAJWyżSZyM WSPÓŁCZyNNIKU COP

U-14ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 U-20ME1E81 U-14ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-18ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

2-RuROWE uRządzENIA SERII ECOi 6N 

MODEL O NAJWyżSZyM WSPÓŁCZyNNIKU COP 

POSIADAJąCy ZABEZPIECZENIE ANTyKOROZyJNE

U-14ME1E81E U-16ME1E81E U-16ME1E81E U-20ME1E81E U-14ME1E81E
U-8ME1E81E

U-16ME1E81E
U-8ME1E81E

U-18ME1E81E
U-8ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-18ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E

U-18ME1E81E
U-16ME1E81E
U-8ME1E81E

U-16ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-18ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-16ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E
U-16ME1E81E

U-20ME1E81E
U-18ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E
U-18ME1E81E

U-20ME1E81E
U-20ME1E81E
U-20ME1E81E

Moc 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

WyDAJNOść (CHŁODZENIE/GRZANIE) 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,4/56,5 56,0/63,0 61,5/69,0 68,0/76,5 73,0/81,5 78,5/87,5 85,0/95,0 90,0/100,0 96,0/108,0 101,0/113,0 107,0/119,0 113,0/127,0 118,0/132,0 124,0/138,0 130,0/145,0 135,0/150,0

3-RuROWE uRządzENIA SERII ECOi MF1 U-8MF1E8 U-10MF1E8 U-12MF1E8 U-14MF1E8 U-16MF1E8 U-8MF1E8
U-10MF1E8

U-10MF1E8
U-10MF1E8

U-10MF1E8
U-12MF1E8

U-10MF1E8
U-14MF1E8

U-10MF1E8
U-16MF1E8

U-12MF1E8
U-16MF1E8

U-14MF1E8
U-16MF1E8

U-16MF1E8
U-16MF1E8

U-10MF1E8
U-10MF1E8
U-14MF1E8

U-10MF1E8
U-10MF1E8
U-16MF1E8

U-10MF1E8
U-12MF1E8
U-16MF1E8

U-10MF1E8
U-14MF1E8
U-16MF1E8

U-10MF1E8
U-16MF1E8
U-16MF1E8

U-12MF1E8
U-16MF1E8
U-16MF1E8

U-14MF1E8
U-16MF1E8
U-16MF1E8

U-16MF1E8
U-16MF1E8
U-16MF1E8

Moc 4 5 6

WyDAJNOść (CHŁODZENIE/GRZANIE) kW 12,1/12,5 14,0/16,0 15,5/18,0

SYSTEMY Mini ECOi WYSOkA 
WYdAjNOŚć

U-4LE1E5
U-4LE1E8

U-5LE1E5
U-5LE1E8

U-6LE1E5
U-6LE1E8

SYSTEMY FS Multi VRF
Seria FS Multi VRF to systemy w pełni elektryczne, zaprojektowane  
na potrzeby małych i średnich instalacji.
zalety: 
•	 	Łatwość	instalacji
•	 	Brak	konieczności	dodatkowego	napełniania	czynnikiem	(dotyczy	

modeli o wydajności 4, 5 i 6 KM)
•	 	Możliwość	zastosowania	eleganckich	wewnętrznych	jednostek	

naściennych Etherea
•	 	Funkcja	autodiagnostyki	z 7	segmentowym	wyświetlaczem	kodów	

błędów ułatwiająca ustawianie i naprawę.
Przykładowe zastosowania:
1. Mieszkania 2. Domy jednorodzinne 3. Biura 4. Sklepy i butiki

ECOi
Elektryczne systemy VRF ECOi zostały zaprojektowane na potrzeby biur 
i dużych budynków.
zalety: 
•	 	Wysoka	wydajność
•	 	Pojedyncze	urządzenia	o wydajności	od	8	do	20 KM
•	 	Większy	zakres	dopuszczalnych	temperatur	zewnętrznych	

umożliwiający ogrzewanie nawet przy temperaturze zewnętrznej 
–25°C.

•	 	Możliwość	wykorzystania	do	modernizacji	budynku.

NOWE SYSTEMY MINI ECOi
Nowe systemy elektryczne VRF mini ECOi to seria wysokowydajnych 
urządzeń.
zalety: 
•	 	Wysokowydajne	jednostki	zewnętrzne
•	 	Kompatybilność	ze	wszystkimi	jednostkami	wewnętrznymi	systemu	

ECOi 
•	 	Kompatybilność	ze	wszystkimi	pilotami	zdalnego	sterowania	

i interfejsami urządzeń systemu ECOi
•	 	Elastyczność	podłączania	do	projektów	systemu	ECOi
Przykładowe zastosowania systemów ECOi oraz Mini ECOi:
1. Kompleksy budynków 2. Wysokościowce 3. Obiekty niemieszkalne  
4. Hotele

SYSTEMY ECO g
Gazowe systemy VRF ECO G przeznaczone są do budynków 
z ograniczonym dostępem do energii elektrycznej lub koniecznością 
ograniczenia emisji CO2.
zalety: 
•	 	Bardzo	wysoki	szacunkowy	wskaźnik	efektywności
•	 	Bardzo	niskie	zużycie	energii	elektrycznej
•	 	Kompatybilność	ze	wszystkimi	jednostkami	wewnętrznymi	oraz	

pilotami zdalnego sterowania systemu ECOi
•	 	Darmowe	podgrzewanie	wody	użytkowej	w okresie	letnim
Przykładowe zastosowania:
1. Kompleksy budynków 2. Wysokościowce 3. Obiekty niemieszkalne  
4. Hotele

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

5 year
compressor
warranty

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

energy 
saving

NOWE SYSTEMY ECOi FIRMY PANASONIC
Systemy ECOi 6N: Zastosowanie inwerterów prądu stałego pozwala szybko i wydajnie chłodzić i ogrzewać pomieszczenia.
Stale ulepszana seria systemów ECOi 6N. Systemy ECOi 6N zostały zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu energii, łatwości instalacji i wysokiej wydajności. Wykorzystywanie zaawansowanych 
technicznie rozwiązań pozwala sprostać różnorodnym wymaganiom i tworzyć komfortowe warunki życia.

2-rurowe systemy Mini ECOi lE1
1-FAZOWE SySTEMy OGRZEWANIA I KLIMATyZACJI. 3-FAZOWE SySTEMy OGRZEWANIA I KLIMATyZACJI.  
Dla małych domów i obiektów niemieszkalnych

NOWE 2-RuROWE SYSTEMY ECOi 6N 
z WOdNYM WYMIENNIkIEM CIEPłA,  
dO CHłOdzENIA ORAz POdgRzEWANIA 
WOdY
Do instalacji wodnych.

Długość 
rzeczywista:

120 m 

*  40 m, jeżeli jednostka 
zewnętrzna znajduje 
się niżej niż jednostka 
wewnętrzna.

Różnica poziomów 
w ramach systemu:

50 m*

Różnica poziomów 
pomiędzy 
jednostkami 
wewnętrznymi:

15 m

MAkS. CAłkOWITA długOŚć ORuROWANIA: 
150 m

TRyB CICHy
Odpowiednie ustawienia pozwalają zredukować poziom głośności do poziomu 
3 dB. Możliwość odbierania sygnałów zewnętrznych.

ZWIęKSZONA DŁUGOść ORUROWANIA SPRZyJA ELASTyCZNOśCI 
PROJEKTOWANIA
Możliwość dostosowania do różnych rodzajów i wielkości budynków. 
Rzeczywista długość orurowania: 120 m (co odpowiada 140 m rur). 
Maksymalna długość orurowania: 150 m

MOżLIWOść PODŁąCZENIA DO 9 JEDNOSTEK WEWNęTRZNyCH
SYSTEM/MOC 4 kM 5 kM 6 kM
Jednostki wewnętrzne 6 8 9 NIEWIELKA MASA

Masa urządzeń o mocy 5 i 6 KM została zredukowana o ok. 15%  
ze 123 do 104 kg.

KOMPAKTOWE WyMIARy I ELASTyCZNOść INSTALACJI
Dzięki płaskiej obudowie i niewielkiej masie urządzenia można montować w różnorodnych 
miejscach.

NA bAlkONACH NA MAłYCH POWIERzCHNIACH
Systemy FS Multi VRF
serii LA 1

Seria ECOi 6N
LE 1

MASę OBNIżONO

O19 kg

2-RuROWE uRządzENIA  
SERII ECOi 6N
Seria 2-rurowych urządzeń ECOi 6N została 
zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu 
energii, łatwości instalacji i wysokiej 
wydajności.

3-RuROWE uRządzENIA  
SERII ECOi MF1
3-rurowe urządzenia ECOi 6N to jedne 
z najnowocześniejszych systemów VRF. 
Charakteryzują się wysokimi parametrami 
oraz możliwością jednoczesnego ogrzewania 
i chłodzenia, a także, dzięki dopracowanej 
formie, zapewniają łatwą instalację 
i obsługę.

SYSTEMY MINI ECOi 6N
Systemy Mini ECOi 6N to 2-rurowe systemy 
VRF z pompą ciepła przeznaczone  
na potrzeby rynku europejskiego.

2012
NOWOŚĆ 2012

NOWOŚĆ

2012
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OSZCZęDNOść ENERGII
Dzięki zastosowaniu nowego, wysokowydajnego czynnika chłodniczego 
R410A, sprężarek sterowanych inwerterami prądu stałego, nowych silników 
prądu stałego dla wentylatorów oraz nowej konstrukcji wymienników ciepła 
uzyskano wysoką wydajność pracy.

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00
 10 KM 12 KM 14 KM 16 KM 18 KM 20 KM 10 KM 12 KM 14 KM 16 KM 18 KM 20 KM

4,06 4,07
4,01

3,88

4,45 4,45 4,41 4,39
4,52 4,50

4,07 4,06

MOdEl O NAjWYżSzYM 
WSPółCzYNNIku COP

CHłOdzENIE gRzANIE

3,60 3,61 3,60

3,36

4,10

4,56

4,10
4,21

3,85 3,86 3,82

3,50

3,33

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

4,04

 8 KM 10 KM 12 KM 14 KM 16 KM 18 KM 20 KM 8 KM 10 KM 12 KM 14 KM 16 KM 18 KM 20 KM

CHłOdzENIE gRzANIE

BRAK PRZESTOJÓW PODCZAS DOKONyWANIA PRZEGLąDÓW
Przegląd danej jednostki wewnętrznej nie wiąże się z koniecznością 
wyłączenia pozostałych jednostek wewnętrznych.

1-faza, 220-240 V

Oświetlenie, itp.

Wyłącznik

PRACA

Odcięcie zasilania
(w trakcie przeglądu)

ZWIęKSZONA DŁUGOść ORUROWANIA I ELASTyCZNOść 
PROJEKTOWANIA
Możliwość dostosowania do różnych rodzajów i wielkości budynków. 
Rzeczywista długość orurowania: 180 m (co odpowiada 1000 m rur).

Długość rzeczywista:

180 m 

*  40 m, jeżeli jednostka 
zewnętrzna znajduje 
się niżej niż jednostka 
wewnętrzna.

Różnica poziomów 
w ramach systemu:

50 m*

Różnica poziomów 
pomiędzy 
jednostkami 
wewnętrznymi:

15 m

MAkS. CAłkOWITA długOŚć ORuROWANIA: 
1000 m

down to
-25ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

5 year
compressor
warranty

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

energy 
saving

Moduł 
elektroniczny

Wentylator Silnik wentylatora

Obudowa

Zasobnik

Przyłącze 
rur czynnika 
chłodniczego

Wymiennik ciepła
(żeberka, rura, 
panel)

Skrzynka 
połączeniowa

Wkręty

MODEL Z ZABEZPIECZENIEM ANTyKOROZyJNyM  
(NAZWA MODELU Z ZAKOŃCZENIEM “E” NP. U-8E)  
(Odpowiednio do wymagań projektu)
Urządzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym przeznaczone są dla 
lokalizacji nadmorskich, w których zawarta w powietrzu sól mogłaby 
powodować uszkodzenia jednostek zewnętrznych. Aby uniknąć 
uszkodzeń, wymiennik ciepła oraz inne elementy systemu zostały 
odpowiednio zabezpieczone.
Ważne: Zastosowanie systemu z zabezpieczeniem antykorozyjnym nie eliminuje całkowicie możliwości powstania korozji. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat instalacji i obsługi systemu należy skontaktować się z serwisem producenta.

Seria 2-rurowych systemów ECOi 6N
Wysoka sprawność i wysoka wydajność systemów VRF. Wysokowydajny system VRF wykorzystujący czynnik chłodniczy R410A oraz nowoczesne rozwiązania techniczne.  
System VRF najnowszej generacji!

kOMPAkTOWE WYMIARY
Jednostki zewnętrzne o mocach 8 do 12 KM mogą być transportowane 
w standardowych windach, co ułatwia dostarczenie ich na miejsce instalacji.

wys.
1758

szer.
770

gł.
930

2012
NOWOŚĆ
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Nowe 2-rurowe systemy ECOi 6N z wodnym wymiennikiem ciepła, do chłodzenia oraz podgrzewania wody
do instalacji wodnych
Nowy wodny wymiennik ciepła dla systemów GHP ECOi ze zmniejszonymi o 45% wymiarami. Włączanie i ustawianie za pomocą sterownika ściennego CZ-RTC2. Efektywne sterowanie wydajnością. 
Wymiennik ciepła z płytą ze stali nierdzewnej oraz układem zabezpieczającym przed zamarzaniem. Możliwość pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia.

POdSTAWOWE dANE TECHNICzNE
•	 	Maksymalna	odległość	pomiędzy	jednostką	zewnętrzną	i wodnym	

wymiennikiem ciepła: 170 m
•	 	Maksymalna	temperatura	wody	podgrzanej	na	wyjściu:	45°C
•	 	Minimalna	temperatura	wody	schłodzonej	na	wyjściu:	7°C
•	 	Temp.	zewnętrzna.	Zakres	dla	trybu	chłodzenia:	5°C	do	43°C
•	 	Temp.	zewnętrzna.	Zakres	dla	trybu	ogrzewania:	–20°C	do	+15°C

NOWA PłASkA ObudOWA I NIEWIElkA MASA
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne pozwoliły znacznie zredukować wielkość 
i masę urządzenia.

50 mm lub więcej

300 mm 
lub więcej

900 mm

50 mm lub więcej50 mm lub więcej

495 mm
16

15
 m

m

60
0 

m
m
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b 
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m
m
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b 
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POWIERZCHNIA
INSTALACJI 

ZMNIEJSZONA  

O 45%

Wodny wymiennik 
ciepła

Jednostka 
zewnętrzna

Obwód 
wody

PRzYkłAd STANdARdOWEgO SYSTEMu

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

5 year
compressor
warranty

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

energy 
saving

ZDECyDOWANIE MNIEJSZE ZUżyCIE ENERGII
Dzięki zastosowaniu nowego, wysokowydajnego czynnika chłodniczego 
R410A, sprężarek sterowanych inwerterami prądu stałego, nowych silników 
prądu stałego dla wentylatorów oraz użycia w wentylatorach osłon siatkowych 
z cienkiego drutu o niskich stratach przepływu uzyskano wysoką wydajność 
pracy. Dystrybucję powietrza usprawniono poprzez zmianę wymienników 
ciepła o zasysaniu 3-kierunkowym na wymienniki o zasysaniu 4-kierunkowym.

4,50

4,00

3,50

3,00
 8 KM 10 KM 12 KM 14 KM 16 KM

3,78

4,09

3,45

3,95

3,41

3,81

3,45

3,91

3,38

3,79

CHłOdzENIE     gRzANIE

Seria 3-rurowych systemów ECOi MF1

Systemy VRF z możliwością równoczesnego ogrzewania i chłodzenia. Nowa seria 3-rurowych systemów ECOi MF1 umożliwia pracę równocześnie w trybie ogrzewania i chłodzenia.

Chłodzenie

Ogrzewanie

CAŁKOWICIE AUTOMATyCZNE RÓWNOCZESNE CHŁODZENIE 
I OGRZEWANIE ORAZ ODZySK CIEPŁA
Zawory elektromagnetyczne systemów 3-rurowych ECOi MF1 umożliwiają 
równoczesne ogrzewanie i chłodzenie.

Sterownik zaworów elektromagnetycznych pozwala indywidualnie 
sterować wieloma jednostkami wewnętrznymi
•	 	Możliwość	zastosowania	różnorodnych	rozwiązań	w jednym	systemie.
•	 	Możliwość	pracy	w trybie	chłodzenia	przy	temperaturze	zewnętrznej	 

do –10°C.

Możliwość podłączenia  
do 40 jednostek wewnętrznych

Obwód średniego 
ciśnienia

(ciecz o średniej temperaturze 
i średnim ciśnieniu)

Obwód wysokiego  
ciśnienia

(gaz o wysokiej temperaturze 
i wysokim ciśnieniu)

Obwód niskiego  
ciśnienia

(gaz o niskiej temperaturze 
 i niskim ciśnieniu)

Sterowanie indywidualne

CHŁODZENIE OGRZEWANIE OGRZEWANIE STOP CHŁODZENIE STOP

Cz-P56HR2
Do 5,6 kW

Cz-P160HR2
Od 5,7 do 16 kW

Sterownik zaworów elektromagnetycznych

Cz-CAPE2

MOżLIWOść PODŁąCZENIA URZąDZENIA WEWNęTRZNEGO/
ZEWNęTRZNEGO O PRZEWyMIAROWANIU DO 130%

WIęKSZy ZAKRES DOPUSZCZALNyCH TEMPERATUR 
ZEWNęTRZNyCH
Zakres temperatur w trybie chłodzenia: Dzięki wymianie wentylatorów 
zewnętrznych na wentylatory inwerterowe, urządzenia mogą pracować przy 
temperaturach zewnętrznych do –10°C.

Zakres temperatur w trybie ogrzewania: Równomierne ogrzewanie nawet przy 
temperaturze zewnętrznej –20°C. Dzięki zastosowaniu sprężarek  
ze zbiornikiem wysokociśnieniowym, urządzenia mogą pracować w trybie 
ogrzewania przy temperaturach zewnętrznych do –20°C.

Szeroki zakres regulacji temperatury
Zakres regulacji temperatury za pomocą przewodowego pilota zdalnego 
sterowania: 16 do 30°C.

 -20 -10 0 10 20 30 40 43 50

Temperatura zewnętrzna [°C] termometr suchy

 -20 -10 0 10 16 20 30 40 50

Temperatura zewnętrzna [°C] termometr mokry

high 
savings

environmentally

friendly
refrigerant

R410A
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Obwód
czynnika
chłodniczego

Jednostki kasetonowe

Centrala
wentylacyjna

Jednostki kanałowe
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NOWE SYSTEMY TYPu VRF zASIlANE gAzEM
Gama systemów GHP obejmuje serie ECO G, ECO G Multi oraz serię S. Gazowe systemy VRF firmy Panasonic o wyjątkowej efektywności i elastyczności w instalowaniu stanowią naturalny wybór dla 
obiektów niemieszkalnych — szczególnie takich, w których występują ograniczenia dostępu do energii elektrycznej. Odznaczają się najwyższą możliwą niezawodnością i objęte są wysokiej jakości 
obsługą serwisową producenta. Sterownie momentem oraz obrotami silników systemów GHP są porównywalne z klimatyzatorami inwerterowymi. Dzięki temu systemy GHP zapewniają indywidualne 
sterowanie i efektywną pracę, podobnie jak elektryczne klimatyzatory sterowane inwerterowo.

łATWOŚć INSTAlACjI
Wszystkie urządzenia systemu VRF zasilane gazem (GHP) zapewniają 
zwiększoną wydajność i efektywność.
Teraz oferują one jeszcze wyższe moce i umożliwiają podłączenie  
do 48 jednostek wewnętrznych.
Ulepszenia obejmują również wyższą wydajność przy niepełnym obciążeniu, 
zmniejszenie zużycia gazu dzięki zastosowaniu silników pracujących w cyklu 
Millera oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu 
silników wentylatorów na prąd stały.
•	 	Wydajność	chłodnicza	do	71 kW	przy	poborze	prądu	11 A
•	 	Zasilanie	1-fazowe	wszystkich	urządzeń	serii
•	 	Możliwość	wyboru	gazu	ziemnego	lub LPG	jako	głównego	źródła	zasilania
•	 	Możliwość	zastosowania	wymiennika	freon/woda	do	połączenia	z lokalnym	

systemem podgrzewania wody 16 ÷ 25 KM (tylko system 2-rurowy)
•	 	Możliwość	współpracy	układu	bezpośredniego	odparowania	oraz	układu	

wody lodowej
•	 	Zmniejszona	emisja	CO2

SYSTEM 3-RuROWY ECO g MulTI
3-rurowy system z odzyskiem ciepła umożliwiający równoczesne ogrzewanie 
i chłodzenie.

SYSTEMY ECO g I ECO g MulTI
2-rurowa seria S oferuje nie tylko ulepszone charakterystyki, ale również 
zwiększoną elastyczność instalacji.

high 
savings

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

MOC KM 16 20 25 30 32 36 40 45 50
WYDAJNOŚĆ 
(CHŁODZENIE/GRZANIE) KW

45,00/50,00 56,00/63,00 71,00/80,00 85,00/95,00 90,00/100,00 101,00/113,00 112,00/126,00 127,00/143,00 142,00/160,00

SYSTEMY ECO G 
I ECO G MULTI

U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-30GE2E5 U-16GE2E5
U-16GE2E5

U-16GE2E5
U-25GE2E5

U-20GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-25GE2E5

U-25GE2E5
U-25GE2E5

SYSTEM 3-RUROWY  
ECO G MULTI

U-16GF2E5 U-20GF2E5 U-25GF2E5

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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NOWE SYSTEMY ECO g z WOdNYM 
WYMIENNIkIEM CIEPłA, dO SCHłAdzANIA 
ORAz POdgRzEWANIA WOdY
DO INSTALACJI WODNyCH
Nowy wodny wymiennik ciepła o wymiarach zmniejszonych o 45%  
(2x250 W oraz 2x500 W). Włączanie i ustawianie za pomocą sterownika 
ściennego CZ-RTC2. Efektywne sterowanie wydajnością. Wymiennik 
ciepła z płytą ze stali nierdzewnej oraz układem zabezpieczającym przed 
zamarzaniem. Możliwość pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia.

•	 	Maksymalna	odległość	pomiędzy	jednostką	zewnętrzną	i wodnym	wymiennikiem	ciepła:	
170 m

•	 	Możliwość	współpracy	układu	bezpośredniego	odparowania	z wodnym	wymiennikiem	ciepła
•	 	Nie	jest	wymagana	wieża	chłodnicza
•	 	Temperatura	wody	podgrzanej	na	wyjściu:	35°C	do	55°C
•	 	Temperatura	wody	schłodzonej	na	wyjściu:	5	do	15°C
•	 	Zakres	temperatur	zewnętrznych	dla	trybu	chłodzenia:	–10°C	do	+43°C
•	 	Minimalna	temperatura	zewnętrzna	w trybie	ogrzewania:	–21°C

Wodny wymiennik  
ciepła

Jednostka  
zewnętrzna

Obwód  
wody

Przykład standardowego systemu

Przykładowy system mieszany
System GHP Multi może składać się z jednostki wewnętrznej i schładzacza 
GHP. Kiedy obydwa systemy działają niezależnie, istnieje możliwość 
podłączenia jednostki zewnętrznej o przewymiarowaniu do 130%.

high 
savings

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

PORÓWNANIE CZASÓW ROZRUCHU W TRyBIE OGRZEWANIAPORÓWNANIE WyDAJNOśCI GRZEWCZEJ

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Wydajność grzewcza [%]

System GHP*

Elektryczna pompa ciepła

Temperatura zewnętrzna [°C]* dotyczy modeli o mocy 16 i 20 KM.
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Temperatura wewnętrzna [°C]

System GHP

Elektryczna pompa ciepła

Oś czasu (dla takiego samego obciążenia)

GAZOWE POMPy CIEPŁA (GHP)
Gazowe pompy ciepła firmy Panasonic to naturalny wybór do zastosowań 
w obiektach niemieszkalnych — szczególnie takich, w których występują 
ograniczenia dostępu do energii elektrycznej. Zasilane gazem systemy 
ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) firmy Panasonic 
są zaprojektowane tak, by zapewniać najwyższą możliwą niezawodność. 
Silnik spalinowy w jednostce zewnętrznej systemu GHP charakteryzuje się 
zmienną prędkością obrotową i dostosowuje wydajność chłodniczą systemu 
do zapotrzebowania budynku. Dzięki temu jest porównywalny pod względem 
płynności pracy z systemem VRF sterowanym inwerterowo.

Zbiornik 
akumulacyjny

WentylatorWylot spalin

PROBLEMy Z ENERGIą ELEKTRyCZNą?
W przypadku problemów z dostępem do energii elektrycznej, doskonałym 
rozwiązaniem może być system GHP:
•	 	Zasilanie	gazem	ziemnym	lub LPG,	wymóg	wyłącznie	1-fazowego	zasilania	

elektrycznego
•	 	Możliwość	wykorzystania	sieci	elektrycznej	budynku	do	zasilania	innych	

ważnych urządzeń
•	 	Zmniejszenie	kosztów	inwestycji	przy	przebudowie	stacji	

transformatorowych zasilających systemy ogrzewania i klimatyzacji
•	 	Zmniejszenie	obciążenia	sieci	elektrycznej	w budynku,	szczególnie	

w okresach szczytowego poboru prądu
•	 	Zwolnienie	zasilania	elektrycznego	dla	innych	potrzeb,	takich	jak	serwery	

sieci komputerowych, chłodzenie przemysłowe, produkcja, oświetlenie itp.

ZEWNęTRZNy WyMIENNIK CIEPŁA 
SySTEMU GHP
•	 	Zintegrowane	wężownice	wodne	

i freonowe
•	 	Brak	konieczności	odszraniania
•	 	Szybsza	reakcja	na	żądanie	ogrzewania

Ważne: Tryb działania jednostek zewnętrznych zależy od trybu działania 
wodnego wymiennika ciepła. Wodny wymiennik ciepła nie jest wyposażony 
w pompę wody. Przy równoczesnym działaniu możliwe jest jednak osiągnięcie 
współczynnika przewymiarowania wynoszącego 130%. Aby zapoznać się 
z dokładnymi danymi systemu, należy skontaktować się z przedstawicielem 
firmy Panasonic.

* Standardowy system bezpośredniego odparowania

Przewody sterowania

Zbiornik 
buforowy

Wodny wymiennik ciepła 
schładzacza systemu GHP

Jednostki kanałowe*

Centrala 
wentylacyjna

Wentylokonwektory

Obwód  
wody

Jednostka zewnętrzna

SySTEM ECO G Z WODNyM WyMIENNIKIEM CIEPŁA. 
ZASTOSOWANIE SySTEMÓW MIESZANyCH
•	 	Systemy	Panasonic	GHP	w połączeniu	z wodnym	wymiennikiem	ciepła	

tworzą elastyczne rozwiązania znakomicie zastępujące istniejące systemy 
chłodzenia i ogrzewania.

•	 		System	GHP	Multi	może	składać	się	z jednostki	wewnętrznej	i schładzacza	
GHP. Kiedy obydwa systemy działają niezależnie, istnieje możliwość 
podłączenia jednostki zewnętrznej o przewymiarowaniu do 130%.

STOP

Obwód średniego ciśnienia

(ciecz o średniej temperaturze 
i średnim ciśnieniu)

Obwód niskiego ciśnienia

(gaz o niskiej temperaturze  
i niskim ciśnieniu)

Obwód wysokiego ciśnienia

(gaz o wysokiej temperaturze  
i wysokim ciśnieniu)

OGRZEWANIE OGRZEWANIE OGRZEWANIECHŁODZENIE CHŁODZENIE

zużYCIE ENERgII MNIEjSzE NAWET O 35%
Wydajny układ odzysku ciepła umożliwia obniżenie zużycia energii 
nawet o 35%
Ciepło usuwane z pomieszczeń chłodzonych jest wydajnie 
wykorzystywane jako źródło ciepła dla pomieszczeń ogrzewanych. 
W rezultacie można zmniejszyć obciążenie sprężarek i zewnętrznych 
wymienników ciepła, zapewniając efektywny odzysk energii cieplnej.

dłużSzE OkRESY MIędzYPRzEglądOWE
Urządzenia wymagają przeglądu jedynie co 10 000 godzin. Jest to najlepszy wynik w branży.

zESTAWY zAWORóW ElEkTROMAgNETYCzNYCH Cz-P56HR2 ORAz Cz-P160HR2
Umożliwiają równoczesne ogrzewanie i chłodzenie — do instalacji we wszystkich „strefach”.
Zawór może sterować pojedynczą jednostką wewnętrzną, bądź grupą jednostek do 5,6 
lub 16 kW.

Wężownica wodna

PRZyKŁADOWE ZASTOSOWANIA. MOżLIWOść BEZPOśREDNIEGO 
STEROWANIA ZA POśREDNICTWEM KOMPUTERA. 
KLIMATyZOWANIE SERWEROWNI
Podczas, gdy cała dostępna ilość energii elektrycznej wykorzystywana jest 
przez sprzęt komputerowy, klimatyzatory o wydajności 450 kW zasilane 
są gazem. Aby umożliwić utrzymywanie zadanej temperatury i wilgotności 
w serwerowniach komputerowych, jednostki zewnętrzne zostały podłączone 
do wewnętrznych wężownic, chłodzących poprzez wodne wymienniki ciepła. 
Zastosowanie dodatkowej funkcji podgrzewania wody za pomocą ciepła 
odzyskiwanego z urządzeń klimatyzacyjnych umożliwiło uzyskanie na ten cel 
ponad 100 kW mocy, powodując w ten sposób dalsze zmniejszenie emisji CO2.

CzAS NA MOdERNIzACję!
WAżNy KROK W ZMNIEJSZANIU 
ZAGROżENIA USZKODZENIA 
WARSTWy OZONOWEJ
Często mówi się, że przepisy prawne 
przede wszystkim wprowadzają 
ograniczenia — ale są również takie, 
które chronią ludzi i środowisko 
naturalne. Do jednego z takich 
przepisów można zaliczyć zakaz 
produkcji urządzeń z czynnikiem 
chłodniczym R22 na terenie Unii 
Europejskiej, który obowiązuje od 
1 stycznia 2010 r.

SySTEM 3-RUROWy ECO G MULTI.  
DOSKONAŁE CHARAKTERySTyKI
3-rurowy system Multi firmy Panasonic umożliwia równoczesne ogrzewanie 
i chłodzenie, a także indywidualne sterowanie wszystkimi jednostkami 
wewnętrznymi współpracującymi z pojedynczą jednostką zewnętrzną. 
Umożliwia to precyzyjne utrzymywanie zróżnicowanych temperatur 
w poszczególnych pomieszczeniach danego budynku.

2012
NOWOŚĆ

Obwód 
czynnika 
chłodniczego

Obwód 
czynnika 
chłodniczego

Jednostka zewnętrzna

Jednostki kanałowe

Centrala 
wentylacyjna

Obwód 
czynnika 
chłodniczego
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jednostki wewnętrzne ECOi, Mini ECOi oraz ECO g
Gama jednostek wewnętrznych dostosowana do różnych potrzeb.

NOWY SYSTEM NAWIEWu 360°
Jeszcze wyższy komfort.

kOMFORT

Nowy kształt żaluzji pozwala na okrężny przepływ powietrza w pomieszczeniu, 
ograniczając do minimum różnice temperatury na poszczególnych obszarach.

Łagodny nawiew o zakresie 360° zapobiega nieprzyjemnym podmuchom powietrza 
o zróżnicowanej temperaturze i równomiernie utrzymuje komfortowe warunki 
w pomieszczeniu.

Szerokokątne wyloty oraz okrężny przepływ powietrza eliminują możliwość powstawania 
zabrudzeń na suficie.

W przypadku powietrza przepływającego stale wzdłuż powierzchni sufitu, zabrudzenia są 
nieuniknione. Zastosowane nowe rozwiązania skutecznie likwidują problem.

Zabrudzenia na suficie

Schemat przepływu powietrza dla nowego 
modelu urządzenia

Schemat 
przepływu 
powietrza 
dla urządzeń 
konwencjonalnych

25,0 Temp.

Warunki symulowane: Powierzchnia podłogi: 225 m².
Wysokość pomieszczenia: 3 m, urządzenie o mocy 5 KM.
Wydatek powietrza: 1200 m³/h w trybie chłodzenia.

Równomierna 
temperatura 
w pomieszczeniu.

AkTuAlNY MOdEl NOWY MOdEl

1 m ponad 
podłogą

2012
NOWOŚĆ
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jEdNOSTkI WEWNęTRzNE SYSTEMóW VRF PRzEzNACzONE dO ObIEkTóW NIEMIESzkAlNYCH

MOdEl 22 28 36 45 56 60 73 90 106 140 160 224 280 bEzPRzEWOdOWY PIlOT zdAlNEgO STEROWANIA
WyDAJNOść 
(CHŁODZENIE/
GRZANIE)

kW
BTU/h

2,2/2,5
7500/8500

2,8/3,2
9600/11000

3,6/4,2
12000/14000

4,5/5,0
15000/17000

5,6/6,3
19000/21000

7,3/8,0
25000/27000

9,0/10,0
30000/34000

10,6/11,4
36000/39000

14,0/16,0
47800/54600

16,0/18,0
54600/61500

22,4/25,0
76400/85300

28,0/31,5
95500/107500

Nadajnik 
bezprzewodowy	+	
wbudowany odbiornik

Nadajnik 
bezprzewodowy	+	
osobny odbiornik

Funkcje

TyP U1: 4-KIERUNKOWy, 
KASETONOWy

S-22MU1E5 S-28MU1E5 S-36MU1E5 S-45MU1E5 S-56MU1E5 S-60MU1E5 S-73MU1E5 S-90MU1E5 S-106MU1E5 S-140MU1E5 S-160MU1E5

8 8

TyP y1: 4-KIERUNKOWy, 
KASETONOWy 60x60

S-22My1E5 S-28My1E5 S-36My1E5 S-45My1E5 S-56My1E5

8 8

TyP L1: 2-KIERUNKOWy, 
KASETONOWy

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5  

8 8

TyP D1: 1-KIERUNKOWy, 
KASETONOWy

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

8 8

TyP F2: 
MAŁOGABARyTOWy  
KANAŁOWy

S-22MF2E5 S-28MF2E5 S-36MF2E5 S-45MF2E5 S-56MF2E5 S-60MF2E5 S-73MF2E5 S-90MF2E5 S-106MF2E5 S-140MF2E5 S-160MF2E5

8

PŁASKA, KANAŁOWA 
JEDNOSTKA O NISKIM 
CIśNIENIU STATyCZNyM 
TyPU M1 S-22MM1E5 S-28MM1E5 S-36MM1E5 S-45MM1E5 S-56MM1E5

8

TyP E1: KANAŁOWA,
O WySOKIM CIśNIENIU
STATyCZNyM

S-73ME1E5 S-106ME1E5 S-140ME1E5 S-224ME1E5 S-280ME1E5

8

TyP T1: SUFITOWy

S-36MT1E5 S-45MT1E5 S-56MT1E5 S-73MT1E5 S-106MT1E5 S-140MT1E5

8 8

TyP K1: NAśCIENNy

S-22MK1E5 S-28MK1E5 S-36MK1E5 S-45MK1E5 S-56MK1E5 S-73MK1E5 S-106MK1E5

8 8

TyP P1: PODŁOGOWy 
STOJąCy

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

8

TyP R1: PODŁOGOWy  
DO ZABUDOWy
 

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

8

Gama jednostek wewnętrznych dostosowana do różnych potrzeb
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Automatyczna diagnostyka

Automatyczny restart  
po utracie zasilania

Automatyczna praca  
wentylatora

Omiatanie powietrzem

Łagodne osuszanie

Wbudowana pompa  
skroplin

Komfortowe automatyczne 
sterowanie żaluzjami
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ROdzAj STEROWANIA INdYWIduAlNE ukłAdY STEROWANIA PROgRAMATOR CENTRAlNE SYSTEMY STEROWANIA
Wymagania Praca normalna Sterowanie z każdej 

lokalizacji
Szybka i łatwa obsługa Program dzienny i tygodniowy Różne funkcje uruchamiane ze stanowiska 

centralnego
Tylko włączanie/wyłączanie 
ze stanowiska centralnego

Możliwość obliczenia indywidualnego 
zużycia energii dla każdego użytkownika

Komputerowy system zarządzania BMS. Połączenie ze sterownikiem grupowym

Wygląd zewnętrzny

Nazwa, oznaczenie modelu Sterownik przewodowy Pilot zdalnego sterowania Uproszczony pilot 
bezprzewodowy

Podświetlany
pilot zdalnego sterowania

Programator Sterownik systemowy Sterownik włączania/wyłączania Inteligentny sterownik 
(Panel z ekranem dotykowym)

CZ-RTC2 CZ-RWSU2
CZ-RWSy2
CZ-RWSL2

CZ-RWSC2
CZ-RWST2
CZ-RWSK2

CZ-RE2C2 CZ-RELC2 CZ-ESWC2 CZ-64ESMC2 CZ-ANC2 CZ-256ESMC2
(CZ-CFUNC2)

Wbudowany termostat 8 8 8 — — —

Liczba sterowanych jednostek 1 grupa, 8 jednostek 1 grupa, 8 jednostek 1 grupa, 8 jednostek 64 grupy, maks. 64 jednostki 64 grupy, maks. 64 jednostki 16 grupy, maks. 64 jednostki 64 jednostki × 4 systemy, maks. 256 jednostek

Ograniczenia użytkowe •			Możliwość	podłączenia	do	2	
sterowników do jednej grupy.

•			Możliwość	podłączenia	do	2	
sterowników do jednej grupy.

•			Możliwość	podłączenia	do	2	sterowników	 
do jednej grupy.

•			Wymagane	zasilanie	 
ze sterownika systemu

•			Jeżeli	nie	ma	sterownika	systemu,	
możliwe jest podłączenie do złącza 
T10 jednostki wewnętrznej.

•			Możliwość	podłączenia	do	10	sterowników	 
do jednego systemu.

•			Możliwe	podłączenie	jednostki	głównej/
podrzędnej	(1	jedn.	główna	+	1	jedn.	podrzędna).

•			Możliwe	użycie	bez	pilota.

•			Możliwość	podłączenia	do	8	
sterowników do jednego systemu  
(4	jedn.	gł	+	4	jedn.	podrz.).

•			Niemożliwe	użycie	bez	pilota.

•			Dla	więcej	niż	3	systemów	należy	
zainstalować złącze komunikacyjne 
CZ-CFUNC2.

Funkcja wł./wył. 8 8 8 — 8 8 8

Wybór trybu 8 8 8 — 8 — 8

Ustawienia prędkości wentylatora 8 8 8 — 8 — 8

Ustawienia temperatury 8 8 8 — 8 — 8

Ustawienia kierunku nawiewu 8 8¹ 8¹ — 8¹ — 8¹

Przełączanie dozwolone/zabronione — — — — 8 8 8

Program tygodniowy 8 — — 8 — — 8

1. Ustawienie nie jest możliwe, jeżeli w systemie zainstalowany jest pilot zdalnego sterowania (do ustawień użyć pilota).
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Podstawowe oprogramowanie systemu 
P-AIMS

CZ-CSWKC2

Oprogramowanie dodatkowe

CZ-CSWAC2 do indywidualnego rozliczania 
użytkowników.
CZ-CSWWC2 do zastosowań internetowych.
CZ-CSWGC2 do wizualizacji systemu.
CZ-CSWBC2 dla interfejsu BACnet.
* Wymagany komputer PC (poza zestawem)

Internetowy interfejs sterowania
 CZ-CWEBC2

 *  Wymagany komputer PC 
(poza zestawem)

Moduł We/Wy szeregowo-równoległy jednostek 
zewnętrznych

CZ-CAPDC2

Interfejs do sterowania funkcją włączania/
wyłączania

CZ-CAPC2

Moduł mini We/Wy szeregowo-równoległy
CZ-CAPBC2

Interfejs komunikacyjny
CZ-CFUNC2

Interfejs sieci lonWorks
CZ-CLNC2

ukłAdY STEROWANIA SYSTEMAMI VRF
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układy sterowania systemami VRF
Asortyment dostępnych rozwiązań w dziedzinie sterowania pozwala spełnić zróżnicowane wymagania.

INTERFEJS INTERNETOWy CZ-CWEBC2
Funkcje
•	 	Dostęp	i obsługa	za	pośrednictwem	strony	

internetowej WWW
•	 	Sterowanie	za	pomocą	menu	z ikonami
•	 	Dostępne	wersje	językowe:	angielska,	francuska,	

niemiecka, włoska, portugalska i hiszpańska
•	 	Możliwość	indywidualnego	sterowania	(maks.	64	

jednostkami wewnętrznymi): włączanie/wyłączanie, 
ustawienia temperatury, prędkości wentylatorów, 
ustawienia żaluzji, programator, monitorowanie 
usterek, blokada zdalnego sterowania

•	 	Sterowanie	strefowe*

(wys. × szer. × gł.): 248x185x80 mm
Prąd zmienny o napięciu 100 ÷ 240 V 
(50/60Hz),17 W  
(oddzielne źródło zasilania)

INTERFEJS CZ-CLNC2 SIECI LONWORKS
Funkcje
•	 	Konwerter	komunikacyjny	do	podłączania	sieci	LonWorks	do	sieci	

sterowania systemu ECOi
•	 	Dokonywanie	podstawowych	ustawień	i monitorowanie	do	16	grup	

urządzeń poprzez host  
podłączony do sieci  
LonWorks

POłąCzENIE z SYSTEMAMI ECOi ORAz gHP
NOWE INTERFEJSy TyPU „WŁąCZ I UżyWAJ” 
PODŁąCZANE BEZPOśREDNIO DO SySTEMU

P-LINK

CZ-CFUNC2

Przykładowa instalacja

INTERFEjS

•	 	Jednoczesne	sterowanie	wszystkimi	jednostkami
•	 	Lista	generowanych	kodów	usterek
•	 	Lista	wysłanej	poczty	elektronicznej
•	 	Ustawienia	programatora:	50	programów	dziennych	z 50	ustawieniami	

każdy, 50 programów tygodniowych z 50 ustawieniami każdy, 1 program 
„wakacyjny”, 5 specjalnych programów dziennych, dla każdego 
użytkownika

•	Blokada	zdalnego	sterowania
•	 	Możliwość	zmiany	adresu	IP	przez	Internet

Ważne: Aby umożliwić sterowanie lokalne w przypadku awarii sieci (Internetu), zalecane jest zainstalowanie pilota zdalnego 
sterowania lub sterownika systemu w miejscu instalacji.

Bogaty wybór łatwych w instalowaniu urządzeń przeznaczonych 
dla domów i mieszkań, pozwala sprostać wymaganiom 
najtrudniejszych projektów. Moduły podłączane są bezpośrednio 
do magistrali i pozwalają sterować pracą do 128 jednostek 
wewnętrznych.
•		sieć	LONworks	·	system	BACnet	·	moduł	Modbus	·	KNX	·	XML	·	

Fidelio
•		Trend

2012
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SYSTEM P-AIMS
Kompleksowy system zarządzania systemami klimatyzacji firmy Panasonic 

Dzięki 4 dostępnym pakietom 
można dostosować system 
P-AIMS do indywidualnych 
potrzeb.

Podstawowe oprogramowanie CZ-CSWKC2 systemu P-AIMS
Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować maks. 1024 
jednostkami wewnętrznymi

Funkcje oprogramowania podstawowego
•	 		Zdalne	sterowanie	wszystkimi	jednostkami	wewnętrznymi
•	 		Możliwość	ustawień	programatora	w kalendarzu
•	 		Wyświetlanie	szczegółowych	informacji	dotyczących	alarmów
•			Zapis	historii	alarmów	oraz	stanów	pracy	urządzeń	w wyjściowym	pliku	
w formacie	.csv

•	 		Automatyczne	tworzenie	kopii	zapasowej	danych	na	dysku	twardym

OPROGRAMOWANIE DODATKOWE CZ-CSWAC2 SySTEMU P-AIMS  
DO INDyWIDUALNEGO ROZLICZANIA UżyTKOWNIKÓW
Możliwość dokonywania rozliczeń dla każdego użytkownika
•	 		Rozliczanie	kosztu	użytkowania	każdej	jednostki	wewnętrznej,	obliczanego	

na podstawie danych o zużyciu energii (m³, kWh)
•	 		Archiwizowanie	danych	w pliku	w formacie	.csv
•	 		Przechowywanie	danych	z ostatnich	365	dni

OPROGRAMOWANIE DODATKOWE CZ-CSWWC2 SySTEMU P-AIMS  
DO ZASTOSOWAŃ INTERNETOWyCH
dostęp i sterowanie przez Internet
•	 		Dostęp	do	oprogramowania	systemu	P-AIMS	z komputera	zdalnego
•	 		Możliwość	monitorowania/obsługi	systemu	ECOi	za	pośrednictwem	strony	

internetowej WWW

OPROGRAMOWANIE DODATKOWE CZ-CSWGC2 SySTEMU P-AIMS  
DO WIZUALIZACJI SySTEMU
Możliwość wizualnej kontroli całego systemu
•	 		Monitorowanie	stanu	systemu	na	ekranie	komputera
•	 		Natychmiastowe	sprawdzanie	schematu	systemu	w danym	obiekcie	i stanu	

konkretnych jednostek wewnętrznych
•	 		Sterowanie	każdą	jednostką	za	pomocą	wirtualnego	pilota	wyświetlanego	

na ekranie
•	 		Równoczesne	wyświetlanie	do	4 schematów

OPROGRAMOWANIE DODATKOWE CZ-CSWBC2 SySTEMU P-AIMS  
DLA INTERFESJU BACNET
Możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem (bMS)
•	 		Możliwość	komunikacji	z innymi	urządzeniami	za	pomocą	interfejsu	BACnet
•	 		Sterowanie	systemem	ECOi	6N	zarówno	przez	system	BMS,	jak	i P-AIMS
•	 		Sterowanie	maks.	255	jednostkami	wewnętrznymi	za	pomocą	jednego	

komputera (z zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem systemu 
P-AIMS i BACnet)

konfiguracja komputera PC:
System: Windows XP Professional
Procesor: Pentium 2,8 GHz lub szybszy
Pamięć: 2 GB lub więcej
Dysk twardy: 100 GB lub więcej

•	 	Długość	przewodów	(PC	–	interfejs	
komunikacyjny): maks. 1 km

•	 	Maks.	8	interfejsów	komunikacyjnych	 
dla 1 systemu

•	 	Długość	przewodów	dla	każdego	połączenia	
z interfejsu komunikacyjnego: maks. 1 km

System P-AIMS jest przeznaczony dla obiektów takich jak biurowce i centra handlowe. Jeden komputer sterujący z systemem P-AIMS może sterować 
jednocześnie 4 niezależnymi systemami VRF.
Każdy system może obejmować maksymalnie 8 interfejsów komunikacyjnych i sterować maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi. Jeden komputer 
z systemem P-AIMS może sterować nawet 1024 jednostkami wewnętrznymi.

kOMPuTER PC użYTkOWNIkA
PRzETWORNIk
(POzA zESTAWEM)

budYNEk A

budYNEk b

budYNEk d

złąCzE RS485 
(SPOlARYzOWANE)

lINIA uSb

Cz-CFuNC2

Cz-CFuNC2

Cz-CFuNC2

CZ-CFUNC2

Firma Panasonic dokłada starań by niezwłocznie odpowiadać na stale 
rosnące oczekiwania naszych Klientów. Wymagania w branży klimatyzacyjnej 
dotyczą przede wszystkim efektywności energetycznej urządzeń. Jedną 
z najważniejszych potrzeb architektów, konsultantów, sprzedawców 
i użytkowników jest możliwość kalkulowania wydajności chłodniczej/
grzewczej oraz generowania informacji na temat stanu projektowanego 
systemu.

Projektowanie systemów VRF ECOi 6N oraz FS Multi jest teraz wyjątkowo łatwe

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom rynku przygotowaliśmy 
nowej generacji wspomagające programy komputerowe. Aby maksymalnie 
przyspieszyć i ułatwić projektowanie, nowoczesny program wspomagający 
projektowanie systemów VRF pozwala uwzględniać indywidualne potrzeby 
użytkownika.

Program wykorzystuje funkcję kreatora do łatwego tworzenia kompleksowych 
systemów. Dodatkowo, program pozwala dopasowywać urządzenia 
zewnętrzne i wewnętrzne metodą „ciągnij i upuść”. Takie rozwiązanie 
umożliwia projektowanie uwzględniające wszystkie realia.
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SYSTEMY FS MulTI VRF FIRMY PANASONIC
Nowe, łatwe w instalowaniu systemy VRF przeznaczone dla małych domów i obiektów niemieszkalnych: szeroki wybór naściennych jednostek 
wewnętrznych Etherea, jednostki zewnętrzne o mocach 4, 5, 6, 8 lub 10 KM, 1- lub 3-fazowe.

SERIA FS MulTI

MOdEl

WYdAjNOŚć 
CHłOdNICzA 
kW

WYdAjNOŚć 
gRzEWCzA 
kW

POzIOM CIŚNIENIA 
AkuSTYCzNEgO
db* chłodzenie/grzanie

WYMIARY
mm  
(wys. x szer. x gł.)

ŚREdNICA RuR
cieczy/gazu 
mm (cal)

NAśCIENNy BIAŁy // SERIA KA1 // ETHEREA S-22KA1E5 2,2 2,5 33/38 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-28KA1E5 2,8 3,2 33/39 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-36KA1E5 3,6 4,2 34/42 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-45KA1E5 4,5 5,1 35/43 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-56KA1E5 5,6 6,4 38/44 290x1070x235 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-63KA1E5 6,3 7,1 39/46 290x1070x235 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-71KA1E5 7,1 8 40/48 290x1070x235 9,52 (⅜)/15,88 (⅝)

NAśCIENNy SREBRNy // SERIA KA1 // ETHEREA S-22KA1E5S 2,2 2,5 33/38 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-28KA1E5S 2,8 3,2 33/39 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-36KA1E5S 3,6 4,2 34/42 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-45KA1E5S 4,5 5,1 35/43 290x870x204 6,35 (¼)/12,70 (½)

KASETONOWy 60X60 // SERIA yA1 S-22yA1E5 2,2 2,5 33/36 260x575x575 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-28yA1E5 2,8 3,2 33/37 260x575x575 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-36yA1E5 3,6 4,2 34/38 260x575x575 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-45yA1E5 4,5 5,1 35/39 260x575x575 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-56yA1E5 NOWOść 5,6 6,4 36/40 260x575x575 6,35 (¼)/12,70 (½)

KASETONOWy 90X90 // SERIA UA1 S-63UA1E5 6,3 7,1 35/41 246x840x840 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-71UA1E5 7,1 8 36/42 246x840x840 9,52 (⅜)/15,88 (⅝)
S-90UA1E5 9,0 10 36/42 246x840x840 9,52 (⅜)/15,88 (⅝)

KANAŁOWy 0 ÷ 3 mmHg // SERIA NA1 S-22NA1E5 2,2 2,5 30/36 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-28NA1E5 2,8 3,2 30/37 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-32NA1E5 3,2 3,6 31/38 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-36NA1E5 3,6 4,2 31/38 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-45NA1E5 4,5 5,1 32/39 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-56NA1E5 5,6 6,4 32/39 200x900x550 6,35 (¼)/12,70 (½)

KANAŁOWy 5 ÷ 7 mmHg // SERIA MA1 S-45MA1E5 4,5 5,1 35/42 250x780	+	100x650 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-56MA1E5 5,6 6,4 35/42 250x780	+	100x650 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-63MA1E5 6,3 7,1 36/43 250x1000	+	100x650 6,35 (¼)/12,70 (½)
S-71MA1E5 NOWOść 7,1 8,0 36/43 250x1000	+	100x650 9,52 (⅜)/15,88 (⅝)
S-90MA1E5 NOWOść 9,0 10 37/44 250x1000	+	100x650 9,52 (⅜)/15,88 (⅝)
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INDyWIDUALNE UKŁADy STEROWANIA
Cz-RT1
Sterownik ścienny

Cz-Rd1
Sterownik 
chłodzenia/
ogrzewania  
dla jednostki 
zewnętrznej

Cz-RWRM1
Odbiornik 
bezprzewodowego pilota 
zdalnego sterowania dla 
urządzenia kanałowego

Cz-RWRu1
Odbiornik 
bezprzewodowego pilota 
zdalnego sterowania dla 
urządzenia kasetonowego

Cz-RWS1
Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania dla modeli z pompą 
ciepła
Cz-RWC1
Modele tylko z trybem chłodzenia

Najnowocześniejsze systemy FS Multi VRF, zasilane 1-fazowo 
i sterowane inwerterowo, doskonale sprawdzają się na średnich 
i małych powierzchniach, otwierając zupełnie nowe możliwości 
w dziedzinie klimatyzowania pomieszczeń.
Systemy te mogą być wykorzystane zarówno w nowych domach, 
biurach czy obiektach niemieszkalnych będących w trakcie 
budowy, jak i podczas modernizacji.

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

5 year
compressor
warranty

energy 
saving

maximum
flexibility

VRF

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

* Wyłącznie dla modeli o mocach jednostek zewnętrznych 8 i 10 KM.

SWOBODA WyBORU. MOżLIWOść WyBRANIA NAJLEPSZEJ 
OPCJI, W ZALEżNOśCI OD POTRZEB ARCHITEKTONICZNyCH 
I KRyTERIÓW ESTETyCZNyCH.
Modele naścienne: Wyjątkowe urządzenia naścienne serii Etherea  
ze stylowymi jednostkami wewnętrznymi (białymi i srebrnymi) dostępne  
do zastosowań obiektowych! 

Modele kasetonowe (60×60): 4-kierunkowe, z komfortowo kierowanym 
strumieniem powietrza i eleganckim, kompaktowym panelem. Kompaktowe 
wymiary oznaczają oszczędność przestrzeni.
Modele kasetonowe (90×90): 4-kierunkowe, wysokowydajne i kompaktowe 
(tylko 246 mm wysokości)
Modele małogabarytowe, kanałowe i modele o niskim ciśnieniu 
statycznym. Zapewniają maksymalną elastyczność instalacji dzięki niskiemu 
profilowi (tylko 200 mm!) i niskiej masie. Idealne dla hoteli i biur.

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID
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NOWE rozwiązania połączeń do różnorodnych zastosowań
zdalne sterowanie urządzeniami systemów PACi oraz FS Multi  
przy użyciu smartfona oraz Internetu
Firma Panasonic od lat dostarcza swoim Klientom pompy ciepła i klimatyzatory o najwyższej efektywności energetycznej. Teraz możemy zaoferować 
jeszcze więcej. Dzięki współpracy z firmą Intesis proponujemy system IntesisHome® — ultranowoczesny serwis internetowy w chmurze, pozwalający 
zdalnie zarządzać systemem klimatyzacji z każdego miejsca.
Z nowego sytemu kontroli IntesisHome® można korzystać za pośrednictwem iPoda, iPhone’a, jakiegokolwiek urządzenia mobilnego z systemem 
Android lub po prostu komputera PC z dostępem do Internetu. System pozwala obsługiwać te same funkcje, które dostępne są bezpośrednio 
w budynku: funkcje Start/Stop, wybór trybu pracy, ustawienia temperatury, temperatura w pomieszczeniu itp. Wyjątkowa funkcjonalność systemu 
zapewnia użytkownikom najwyższy komfort i efektywność przy najniższym zużyciu energii.

Sterowanie jednostką wewnętrzną za pomocą prostego interfejsu
Moduł komunikacyjny Intesis zaprojektowany specjalnie dla urządzeń firmy Panasonic pozwala zarządzać funkcjami urządzeń serii PACi  
oraz FS Multi, dostępnymi za pomocą pilotów zdalnego sterowania. 

Moduł montowany jest wewnątrz jednostki wewnętrznej i nie wymaga zasilania zewnętrznego. System kontroli konfigurowany jest bezpośrednio 
z programu ETS, którego baza danych obejmuje wszystkie dopuszczalne obiekty, umożliwiając zarówno szybkie i proste integrowanie, jak również 
bardzo zaawansowane, obejmujące zarządzanie wszystkimi parametrami urządzeń wewnętrznych. 
Więcej informacji: http://www.intesis.com/pdf/Intesisbox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf
Aby zakupić moduł należy skontaktować się z firmą Intesis za pośrednictwem serwisu www.intesis.com

Sterowanie systemami kanałowymi FS oraz PACi za pośrednictwem 
modułu Airzone 
Urządzenia kanałowe. Moduł Airzone dla systemów kanałowych
Sterowanie strefowe za pośrednictwem modułu Airzone. Przeznaczony dla domów i obiektów niemieszkalnych. Optymalizacja pracy systemu dzięki 
integrowaniu wszystkich elementów: Zapewnia komfortową temperaturę oraz zmniejszone zużycie energii. Możliwość zastosowania do systemów 
kanałowych PACi oraz ECOi. Moduł dostępny w sprzedaży od kwietnia 2012 r.
Przyjazny dla środowiska, wydajny i łatwy w instalowaniu.
•	26%	oszczędności	powierzchni.
•	 Łatwe	instalowanie	na	ograniczonej	przestrzeni	podwieszanych	sufitów.
•	Wymiary:	120x25x65	cm	(wys.	×	szer.	×	gł.).

Pełna integracja z systemem zarządzania bMS dla systemów PACi, 
ECOi oraz gHP 
POłąCzENIE z SYSTEMAMI ECOi ORAz gHP. NOWE INTERFEJSy TyPU „WŁąCZ I UżyWAJ” PODŁąCZANE BEZPOśREDNIO DO SySTEMU
Bogaty wybór łatwych w instalowaniu urządzeń przeznaczonych dla domów i mieszkań, pozwala sprostać wymaganiom najtrudniejszych projektów. 
Moduły podłączane są bezpośrednio do magistrali i pozwalają sterować pracą do 128 jednostek wewnętrznych.
·	sieć	LONworks	·	system	BACnet	·	moduł	Modbus	·	KNX	·	XML	·	Fidelio	·	Trend

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU SMARTFONA
LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

System Intesis (www.intesis.com)

INTERFEJS

Moduł We/Wy

Różne rodzaje wylotów powietrza. Także przy drzwiach automatycznych Pełen wybór sterowników 
naściennych i bezprzewodowych

INTERFEJS

Przykładowa instalacja
CZ-CFUNC2

INTERFEjS

Urządzenia serii 
ETHEREA

Systemy FS
Systemy FS MULTI

System AQUAREA

Systemy PACi
Systemy ECOi

WłąCzONY
temperatura 24°C

WłąCzONY
temperatura 22°C

WYłąCzONY

Moduł 
Airzone

Kontrolowanie 
warunków 
w pomieszczeniu

Wylot 
powietrza

P-link

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

WYłąCzONY
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WENTyLACJA Z ODZySKIEM CIEPŁA  
ORAZ STANDARDOWA
Centrale z odzyskiem ciepła zapewniają wentylację, która 
zwiększa komfort i oszczędza energię. Skutecznie odzyskują 
one ciepło tracone podczas wentylowania pomieszczeń.

Systemy wentylacji firmy Panasonic 
Maksymalne oszczędności i łatwa integracja z innymi elementami systemów.

WENTyLACJA STANDARDOWA ORAZ Z WyMIENNIKIEM CIEPŁA 
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Wymiennik ciepła odzyskuje część energii z procesu chłodzenia 
lub ogrzewania pomieszczenia.

Wentylacja standardowa
Wykorzystywana w okresach wiosny i jesieni, gdy pomieszczenia nie 
wymagają ogrzewania ani chłodzenia. Dodatkowo stosowana nocą w okresie 
upałów do pobierania schłodzonego powietrza zewnętrznego.

Wymiennik ciepła posiada specjalną membranę z tworzywa zapewniającego 
optymalną wymianę ciepła. Filtr z włókien nylonowo-poliestrowych pozwala 
zatrzymać wyjątkowo dużo zanieczyszczeń. Zmieniona konstrukcja kanałów 
powietrznych zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności cyklicznego 
czyszczenia.

ENERGOOSZCZęDNOść I EKOLOGIA
Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła o przeciwnym 
kierunku przepływu umożliwiają też znaczne zmniejszenie 
zużycia energii przez cały obiekt. Ponadto obciążenie 
współpracujących z nimi urządzeń klimatyzacyjnych 
zmniejsza się o ok. 20%, co również daje znaczne oszczędności energii.

WCZEŚNIEJ
(wymiennik krzyżowy)

OBECNIE
(wymiennik krzyżowy przeciwprądowy)

CHARAkTERYSTYkA WYMIENNIkA CIEPłA

20%
oszczędności 

energii

zASTOSOWANY WYSOkOWYdAjNY WYMIENNIk kRzYżOWY PRzECIWPRądOWY

Powietrze zewnętrzne

Powietrze 
w pomieszczeniu

Nawiew  
do pomieszczenia

Wylot powietrza

WyMIENNIK CIEPŁA
W wymienniku z przepływem krzyżowym powietrze przemieszcza się w linii 
prostej w poprzek urządzenia. W wymienniku z przepływem w przeciwnych 
kierunkach (przeciwbieżnym) czas przepływu powietrza jest wydłużony 
(ma ono dłuższy dystans do pokonania), dzięki czemu efekt wymiany ciepła 
pozostaje niezmienny nawet dla wymiennika o mniejszych wymiarach.

CECHy WSPÓLNE WSZySTKICH MODELI
•	 	Wymiennik	ciepła	z przepływem	przeciwbieżnym	redukuje	poziom	

generowanego dźwięku oraz odznacza się bardziej kompaktowymi 
wymiarami

•	 	Do	wykonywania	wszystkich	prac	konserwacyjnych	wystarcza	jeden	otwór	
rewizyjny

•	 	Prosty	system	nawiewu/wywiewu	pozwala	na	łatwa	instalację
•	 	Wszystkie	urządzenia	mogą	być	montowane	odwrotnie
•	 	Możliwy	szeroki	zakres	ustawień
•	 		Możliwość	wyposażenia	w filtr	o średniej	wydajności	(opcja,	instalowany	 

na miejscu)

ŁATWOść INSTALACJI I OBSŁUGI
Niski profil obudowy i łatwa instalacja
Wymiennik ciepła z przepływem przeciwbieżnym zapewnia niski poziom 
generowanego dźwięku oraz odznacza się bardziej kompaktowymi 
wymiarami.
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MOżLIWOść RÓżNORODNyCH ROZWIąZAŃ. ZESTAW 
PANASONIC AHU, O WyDAJNOśCI 28/56 KW
Sterownik PCB, transformator, sterownik zaworów elektromagnetycznych, 
termostat x 4 szt., listwy zaciskowe oraz skrzynka elektryczna.

CZ-560MAH1

Systemy ECOi  
oraz GHP

Podłączenie
sterowania
jednostki
zewnętrznej
(We/Wy)

Podłączenie  
termostatu i zaworów 
elektromagnetycznych

Orurowanie

Centrala wentylacyjna

Sterownik
przewodowy
CZ-RTC2

zESTAW AHu/MOżlIWE kOMbINACjE
WYdAjNOŚć (MOC) kOMbINACjE jEdNOSTkI zEWNęTRzNEj kOMbINACjE zESTAWu AHu
28 kW (10 KM) U-10ME1E81 CZ-280MAH1
56 kW (20 KM) U-20ME1E81 CZ-560MAH1
84 kW (30 KM) U-16ME1E81 U-14ME1E81 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1
112 kW (40 KM) U-20ME1E81 U-20ME1E81 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1
140 kW (50 KM) U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1
168 kW (60 KM) U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

ACC-VR280jgH5//ACC-VR560jgH5
•	 	Sterowanie	na	podstawie	temperatury	powietrza	zasysanego	(lub	odbieranego	

z pomieszczenia) podobnie jak w standardowym urządzeniu wewnętrznym. Sterowanie 
trybami: automatycznym/chłodzenia/ogrzewania/wentylowania/osuszania (jednocześnie 
z trybem chłodzenia)

•	 	Sterowanie	temperaturą	powietrza	nawiewanego	zapobiega	nawiewaniu	powietrza	o	zbyt	
niskiej temp. w trybie chłodzenia i zbyt wysokiej w trybie ogrzewania.   
(w przypadku systemów VRF)

•	 	Zewnętrzny	sygnał	sterujący	(możliwość	sterowania	wyłaczeniem	termostatu	na	bieżąco)
•	 	Sygnalizacja	odszraniania,	sygnały	wyjściowe	informujące	o	włączeniu/wyłączeniu	urządzenia.
•	 	Sterowanie	pompą	skroplin	(pompa	skroplin	i przełącznik	nie	wchodzą	w skład	zestawu)
•	 	Możliwość	ustawiania	temperatury	zadanej	poprzez	interfejs	urządzenia	wewnętrznego/

zewnętrznego przy użyciu elementu dodatkowego CZ-CAPC2.
•	 	Możliwość	podłączenia	do	systemu	P-LINK 

W niektórych systemach mogą pojawić się zakłócenia spowodowane pracą urządzeń elektrycznych.

•	 	Sygnał	sterowania	wentylatorem	może	sterować	przepływem	powietrza.	 
(wysoki/średni/niski lub LL dla wyłączonego termostatu) 
Wymagana wymiana instalacji wentylatora.

Schemat systemu i opis połączeń
A:  Zestaw kontrolny AHU (ze sterownikiem PCB)
B: Urządzenie AHU (poza zestawem)
C:  Sterownik AHU (poza zestawem)
D: Jednostka zewnętrzna
F: Obwód czynnika gazowego (poza zestawem)
G: Obwód czynnika ciekłego (poza zestawem)
H: Elektroniczny zawór bezpieczeństwa
I: Termistor dla obwodu czynnika gazowego
J: Termistor dla obwodu czynnika ciekłego
K: Termistor dla powietrza zasysanego
L: Termistor dla powietrza nawiewanego
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PRZyKŁADOWy SySTEM O DUżEJ WyDAJNOśCI (WIęKSZEJ NIż 56 KW)

16 KM 16 KM 18 KM

28 kW
H/E

56 kW
H/E

56 kW
H/E

CZ-280MAH1

CZ-560MAH1

CZ-560MAH1

PRzYkłAdOWY SYSTEM O WYdAjNOŚCI 140 kW

Obwód czynnika 
ciekłego

MOV

Temperatura gazu

Sygnał pracy wentylatora

Sterownik PCB 
silnika

wentylatora

Temperatura wejściowa

Temperatura wyjściowa

Komunikacja 
z jednostką 
zewnętrzną 
(We/Wy)

Obwód czynnika 
gazowego

Temperatura cieczy

CENTRAlA WENTYlACYjNA

WENTyLACJA Z ODZySKIEM CIEPŁA 

MOżlIWOŚć POłąCzENIA SYSTEMóW ECOi ORAz gHP   
z CENTRAlAMI WENTYlACYjNYMI
Nowy zestaw AHU łączy system VRF z centralą wentylacyjną 
wykorzystując obwód czynnika chłodniczego systemu VRF.

ZESTAW PODŁąCZENIOWy AHU O WyDAJNOśCI 28 I 56 KW  
DLA SySTEMÓW ECOi ORAZ GHP
Dla systemów VRF dostępne są modele o wydajności 28 kW i 56 kW
Systemy współpracujące: 2-rurowe urządzenia serii VRF ECOi 6N oraz GHP
Zastosowanie: hotele, biura, serwerownie oraz wszystkie duże budynki, 
w których wymagana jest kontrola wilgotności i czystości powietrza.
Zestaw AHU pozwala jednocześnie klimatyzować i oczyszczać powietrze.

•	 	Maks.	wydajność:	60	KM	(168	kW)
•	 	Maksymalna	długość	orurowania:	180	m
•	 	Maksymalna	rzeczywista	długość	orurowania:	210	m
•	 	Różnica	wysokości.	(jednostka	zewnętrzna/jednostka	wewnętrzna):	50	m	

(jednostka zewnętrzna umieszczona wyżej)
•	 	Różnica	wysokości	pomiędzy	jednostkami	wewnętrznymi:	4	m
•	 	Wydajność	jednostki	wewnętrznej/zewnętrznej:	50	÷	100%.	Maks.	2*	

jednostki wewnętrzne
•	 	Praca	agregatu	w trybie	ogrzewania	w zakresie	temperatur	zewnętrznych:	 
–15	do	+15,5°C	termometr	mokry

•	 	Temperatura	powietrza	przed	chłodnicą/nagrzewnicą	freonową	musi	
zawierać się w zakresach:  
w trybie chłodzenia: 15 ÷ 24°C termometr mokry/ 
w trybie ogrzewania 10 ÷ 30°C termometr suchy

* Możliwość jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania sterowanego jednym czujnikiem sterownika.
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z powodu ciągłego ulepszania naszych produktów, dane techniczne zawarte w niniejszym folderze mogą nie być aktualne i mogą podlegać drobnym zmianom 
bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta. Całkowite lub częściowe powielanie niniejszego folderu jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia firmy Panasonic Marketing Europe gmbH.
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dane kontaktowe:
Tel:	+48	22 338	11	00
www.panasonic.pl

Adres: 
Panasonic Marketing Europe gmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a
02-583 Warszawa

Aby sprawdzić jak firma Panasonic 
dba o Ciebie, odwiedź stronę 
internetową: www.panasonic.pl

ROZWIąZANIA 
UWZGLęDNIAJąCE STyL żyCIA  
ZGODNy Z WyMAGANIAMI śRODOWISKA NATURALNEGO

Do 2018 r. firma Panasonic zamierza stać się najbardziej innowacyjnym i przyjaznym  
dla środowiska przedsiębiorstwem w branży elektronicznej. Ważnym elementem 
działalności biznesowej firmy Panasonic jest dbałość o środowisko naturalne.

MOżLIWOść  
DOKONyWANIA 
WyGODNyCH 
POMIARÓW

SIEć ENERGETyCZNA 
O SZEROKIM LUB  

LOKALNyM ZASIęGU

45.6
zarządzanie 

energią

Pozyskiwanie 
energii

Magazyno-
wanie 
energii

Oszczędność
energii

 Z ogniwami paliwowymi i generatorami energii słonecznej

Z akumulatorami litowo-jonowymi

Z domowym systemem zarządzania energią

Z oświetleniem w technologii LED, oraz wentyla-
cją, pompami ciepła i urządzeniami gospodar-
stwa domowego z odzyskiem ciepła

URZąDZENIA  
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

PRZEDSIęBIORSTWA I MIASTA

ZARZąDZANIE ZUżyCIEM ENERGII




