
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 12 września 2013 r. 

 

Panasonic zwiększa elastyczność systemów Free Multi 

 

Panasonic wprowadził na polski rynek nową, bardziej elastyczną wersję systemu Free Multi (5x1), 

który dzięki podłączeniu nawet pięciu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na 

tworzenie kompleksowych systemów grzewczo-klimatyzacyjnych. Rozwiązanie opracowane  

z myślą o domach jednorodzinnych i mniejszych obiektach komercyjnych zapewnia o 30 proc. 

niższe zużycie energii oraz oszczędność miejsca na instalację.  

 

Panasonic Free Multi to system pomp ciepła powietrze-powietrze, który umożliwia ogrzewanie bądź 

chłodzenie do pięciu pomieszczeń przy wykorzystaniu zaledwie jednego agregatu. W zależności od 

potrzeb właścicieli domów można do niego podłączyć ścienne, kanałowe, kasetowe i podłogowe 

jednostki wewnętrzne.  

Źródłem oszczędności jest opracowana przez Panasonic sprężarka wykorzystująca technologię 

Inverter+. Dzięki niej system jest w stanie efektywnie działać nawet przy temperaturach 

zewnętrznych sięgających -15 stopni Celsjusza w przypadku trybu grzania lub -10 stopni w trybie 

chłodzenia. Free Multi jest w pełni dostosowany do wymogów tzw. Dyrektywy ErP i uzyskał wysokie 

oceny efektywności energetycznej – klasy A++/A+ w zależności od modelu, co potwierdza niskie 

koszty użytkowania w całym cyklu użytkowania. 

Najnowsza wersja systemu została wzbogacona o nową jednostkę ścienną o wydajności 1,6 kW, 

która znajdzie zastosowanie w przypadku domów z bardzo dobrą izolacją lub mniejszych biur. Z kolei 

jednostki zewnętrzne są w stanie dostosowywać swoją moc do zapotrzebowania urządzeń 

podłączonych do nich w budynku. Dla przykładu, jednostka o nominalnej wydajności 5,2 kW może 

funkcjonować w zakresie od 1,8 do 7,3 kW, co pozwala na ograniczenie zużycia energii lub 

zwiększenie efektywności.  

„Nowa wersja Free Multi umożliwia tworzenie bardziej elastycznych systemów grzewczo-

chłodzących, a przez to lepsze dopasowanie do potrzeb użytkowników i ograniczenie zużycia energii. 

To ważne, ponieważ wydatki na ten cel stanowią jedną z najważniejszych pozycji  

w budżetach gospodarstw domowych” – mówi Tomasz Lenarczyk, product manager w firmie 

Panasonic.  

Nowy system Free Multi (5x1) jest dostępny u dystrybutorów Panasonic w cenie od 21 500 zł netto 

(za kompletny system: agregat + 5 jednostek wewnętrznych). 

 

 
O systemach klimatyzacyjnych Panasonic 
Panasonic, jeden z liderów branży klimatyzacji, dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem, eksportuje produkty do 
ponad 120 krajów na całym świecie i wyprodukował już 100 milionów sprężarek. Panasonic proponuje cztery linie 
innowacyjnych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji dla domów, biur, firm i obiektów przemysłowych. Panasonic 



 

 

przykłada szczególną wagę do jakości swoich rozwiązań, które mają dobrze przemyślaną konstrukcję i gwarantują zdrowe 
powietrze, a jednocześnie spełniają najsurowsze standardy w zakresie zużycia energii, ochrony środowiska i emisji hałasu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.pl  
 

O firmie Panasonic  
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii i rozwiązań dla klientów do 
zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od swojego powstania w 1918 roku firma rozszerzyła 
swoją obecność na całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które na rok finansowy zakończony 
31 marca 2013 r. zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7.30 bilionów jenów (68 miliardów Euro). Firma 
oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić lepsze 
życie i lepszy świat dla swoich klientów. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem 
http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/. 
 

 

 

Kontakt dla mediów: 

United PR: 

Tomasz Sikorski 

Senior Account Manager 

tel.: +48 22 845 24 50 ext. 109 

tel. kom.: +48 882 177 117 

e-mail: t.sikorski@unitedpr.pl 

 

Marek Jankowski 

Assistant Account Manager 

tel.: +48 22 845 24 50 ext. 107 

e-mail: m.jankowski@unitedpr.pl 
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