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Højdepunkter i Aquarea-sortimentet

NYHED 2015 __ 2016

All in One

Ny All in One-løsning fra 3 til 16 kW med 200 l beholder, pumpe i 
energiklasse A og lille pladsbehov. Ideel til nybyggeri og 
opgradering.

Ny Mono-block-generation

Med en cirkulationspumpe i energiklasse A og den nye 
fjernbetjening til at forbedre ydeevnen, øge komforten og levere 
maksimale besparelser.

Aquarea vandvarmer

Ny Panasonic Aquarea-varmtvandsbeholder med indbygget 
varmepumpe. Fra 80 til 285 l.

Styring og tilslutning

Integrer Aquarea-systemet i enhver protokol: KNX og Modbus. Eller 
integrer et andet varmesystem med Aquarea HPM-styring og/eller 
styr Aquarea fra hvor som helst med WiFi-adapter.

Ny Aquarea H-generation

Meget store energibesparelser (A++), nyt design til 
indendørsenheden samt ny styreenhed med touchskærm.

Avanceret styreenhed til H-generation

Forbedret synlighed og nem betjening med stort Full Dot LCD-panel 
og stort berøringsfølsomt kontrolpanel! Fjernbetjeningen kan 
fjernes fra indendørsenheden og anvendes i stuen.

NY AQUAREA- 
FJERNBETJENING
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Panasonic nr. 1
Interbrand placerer Panasonic som nr. 1 i elektroniksektoren for "Bedste 
Globale Grønne Mærke 2014".
Den amerikanske mærkevarerådgivningsvirksomhed, Interbrand, annoncerede den 24. juni 2014, at 
Panasonic er placeret som nr. 5 på listen over Bedste Globale Grønne Mærke 2014. Selvom det er en 
lavere placering end sidste år, ligger virksomheden i toppen inden for elektroniksektoren.
2014 er det fjerde år, hvor denne globale rangliste over “grønne mærker” offentliggøres. Et 
fremragende grønt mærke defineres som et mærke, hvor der opnås en god balance mellem grøn 
holdning (forbrugerens forventninger til et økomærke) og grøn strategi (en virksomheds miljømæssige 
forvaltningsmetoder). Virksomhederne i top 50 rangeres på basis af disse to ting.

Evalueringspunkter
Panasonics grønne ydeevne blev evalueret som værende særlig høj, og områderne “produkter og 
serviceydelser”, “styring” og “transport og logistik” fik fremragende evalueringer.

I forbindelse med evalueringen hæftede Interbrand sig desuden ved følgende punkter
Tildeling af energistjerner: Panasonic har modtaget flere energistjerner end nogen andre 
producenter inden for forbrugerelektronik. 
Genanvendelsesprocent på 99,3 %: Panasonic har arbejdet sig hen imod nulskrald og opnåede i 
2013 en genanvendelsesprocent for industriaffald på 99,3 %. 
Forbedret udnyttelse af vand: I 2013 forbedredes udnyttelsen af vand på fabrikkerne med 0,7 % 
pr. produktionsenhed sammenlignet med 2012. 
Econavi-funktion: I 2009 lancerede Panasonic en række husholdningsapparater med Econavi-
funktionen, som automatisk styrer el- og vandforbruget, og som reducerer eventuelle tab ved 
anvendelse af sensor og andre energieffektive teknologier. 
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Den bæredygtige by Fujisawa i nærheden af 
Tokyo bliver nu til virkelighed
Fujisawa SST Council, et konsortium anført af 
Panasonic Corporation, står i spidsen for 
udviklingen af den bæredygtige by Fujisawa 
(Fujisawa SST). Kernen i konceptet er byens 
bæredygtige udvikling, og samfundet er lige nu 
ved at blive til virkelighed, idet Fujisawa SST 
bevæger sig fra konstruktionsfasen til en ny 
fase, hvor byen skal opdrages til at støtte op 
om en på alle måder økologisk og intelligent by, 
der prioriterer beboernes livsstil højt.
Fujisawa SST Management Company er 
bystyringsfirmaet, der har til huse på den 
centrale plads. Sammen med andre 
virksomheder leverer firmaet fem væsentlige 
ydelser til byen inden for områderne energi, 

sikkerhed, mobilitet, sundhed og samfund. 
Virksomheden vil også indsamle og håndtere 
oplysninger i relation til byens overordnede 
miljø, energi og sikkerhed for at understøtte en 
økologisk og intelligent livsstil i byen.
Som noget nyt har Fujisawa SST anlagt et 
separat boligområde til personer, der ikke ejer 
en bil. Disse vil blive udbudt i anden fase af 
salget. Ved at udnytte byens miljøvenlige 
delebilsordning og biludlejningstjenester kan 
områdets beboere realisere deres livsstil uden 
at eje en bil, og på den måde opnår de en 
økonomisk besparelse, samtidig med at området 
kan udnyttes effektivt. Man er også i gang med 
at forberede en ny base for at kunne tilbyde 
miljøvenlige logistikydelser til beboerne.

Vi stræber efter at realisere en 
livsstil med stort set nul CO2-
udledning i hele hjemmet
Panasonic stræber efter at realisere en livsstil 
med stort set nul CO

2
-udledning i hele hjemmet 

ved at oprette, opbevare, styre og spare energi.

Generator til solenergi
HIT-solpaneler giver 
maksimalt output, selv på 
mindre tagflader. Disse 
solmoduler er 100 % 
emissionsfri, har ingen 
bevægelige dele og 
genererer ingen støj.

LED-lys
Panasonics mangeårige ekspertise 
med forskning og udvikling har 
gjort det muligt for Panasonic at 
opnå en renæssance inden for 
energibesparende LED-lys til 
hjemmet med vores 
energibesparende Nostalgic Clear 
LED-pære. Husholdningsapparater

Panasonic er globalt engageret i at udvikle 
miljøvenlige produkter. Panasonic leverer 
husholdningsapparater såsom køleskabe og 
vaskemaskiner udstyret med den nyeste 
energieffektive teknologi.

AV til hjemmet
Panasonic tilbyder en lang 
række energibesparende 
udstyr til hjemmet, der gør 
det muligt at opretholde en 
bæredygtig og behagelig 
livsstil.

Varmepumpe
Aquarea-varmepumpen er en 
del af en ny generation af 
varmesystemer, der anvender 
en vedvarende, gratis 
energikilde, nemlig luften, til 
at opvarme eller afkøle 
hjemmet og producere varmt 
vand.

Brændstofcelle
Panasonics brændstofcelle er en 
energiproducerende enhed, som 
genererer elektricitet og varme på 
samme tid, og hvor der opstår en 
kemisk reaktion mellem brint 
udvundet af naturgas og ilt.

Generator til solenergi
Takket være vores 
akkumulatorbatterier kan 
vores mobilitetsområde 
tilsluttes vores HIT-
solpaneler.

Akkumulatorbatteri
Batteriet lagrer energi, der 
genereres ud fra en 
kombination af solenergi og 
brændstofceller, for at sikre 
konstant tilførsel af elektricitet 
efter behov.

Eksempler på bæredygtige projekter
Hvad er Smart Electric Lyon?
Smart Electric Lyon er et projekt, der ser 
elforbruget i bygninger som nøglen til 
fremtidens energiløsninger.
Der er tale om et eksperiment, som løber over 
fire år, og som omfatter mere end 25 000 
boliger, virksomheder og lokalsamfund i Grand 
Lyon-området i Frankrig.
Panasonic vil levere en lang række af sine 
energibesparende opvarmnings- og 
afkølingsprodukter til projektet, herunder 
Aquarea-luft-luft-varmepumpen. 
Varmepumperne er udstyret med særlige 
tilslutningsfunktioner fra Panasonic for at sikre, 
at systemerne er brugervenlige og kan indsamle 
vitale og nøjagtige data. 
Panasonic er den perfekte partner til projektet, 
da opvarmning og varmt vand spiller en vigtig 
rolle for husholdningers energiforbrug. Til 
projektet har virksomheden engageret et 
dedikeret, erfarent F&U-team fra Panasonics 
tekniske center i Frankfurt.

NYHED __ INTRODUKTION

5



Panasonic udvikler indeklimaet til 
fremtiden
Med over 30 års erfaring og eksport til mere end 120 lande på verdensplan indtager Panasonic en 
ledende position som leverandør af varme- og kølesystemer. I kraft af et fleksibelt netværk af 
produktionsfaciliteter samt forsknings- og udviklingslaboratorier, kan Panasonic skabe nye 
teknologier og innovative produkter, som globalt flytter grænserne for klimaanlæg.
Panasonic’s organisation fortsætter med at vokse for at kunne levere sine produkter over hele verden.

100% Panasonic: Vi styrer processen
Panasonic er også ledende som innovatør af teknologi til et bedre indeklima med mere end 91.539 
patentansøgninger. Det er vores mål at forblive på forkant ved hjælp af nye innovationer. I alt har vi 
produceret over 200 millioner kompressorer, og vores produkter fremstilles i 294 forskellige faciliteter 
verden over. Derfor kan du være sikker på, at Panasonic varme- og kølesystemer altid er af højeste 
kvalitet. Vores ambition om altid at ligge i spidsen har gjort os til en ledende leverandør af varme- og 
kølesystemer – også ud fra et internationalt perspektiv. Vores industrielle kapacitet og vores 
miljøhensyn har åbnet op for ny forskning og udvikling af teknologi, som er til gavn for vores 
forbrugere i deres hverdag.
Panasonic tilbyder et bredt udvalg af nøglefærdige varme- og ventilationssystemer. Gennem hele 
sortimentet står produkterne for maksimal effektivitet og fremtidsorienterede konstruktioner, som 
opfylder de strengeste miljøkrav.
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Nyt boligbyggeri. 84 lejligheder. Barcelona, Spanien. 
Aquarea

Fem lavenergibygninger. Norge. Aquarea

Et hjem med Aquarea, solcellepaneler, beholder og HPM i 
Lombardiet, Italien. Aquarea

Carluccio’s restaurant. Storbritannien. Aquarea

Nyt boligkompleks. Bergås Terasse complex. Drammen, 
Norge. ECOi / Aquarea

Huse med kreativ energi ved University of Nottingham. 
Storbritannien. Aquarea

En fireværelses beboelsesejendom i en landsby i 
Warwickshire. Storbritannien. Aquarea

75 lavenergihuse i Hasselager uden for Århus. Aquarea

Passivt hus i Tychowo ved Stargard Szczecinsk, Polen. 
Aquarea

Næsten 25.000 husstande har fået glæde af RHI med 
Aquarea 12 kW Mono-blocksystem. Skotland. Aquarea

Stor ejendom i St. Saviour, Jersey. Aquarea

Familiebolig, Devon. Storbritannien. Aquarea

Få mere at vide: www.aircon.panasonic.dk

Projekter og casestudier af Panasonics varme- og køleløsninger

NYHED __ INTRODUKTION
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PRO Club
Panasonics professionelle hjemmeside

Panasonic har et imponerende udvalg af supporttjenester til 
designere, specifikationsansvarlige, ingeniører og distributører, der 
arbejder i opvarmnings- og afkølingsmarkederne.

Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) er et onlineværktøj, der 
gør dit liv nemmere! Du skal blot registrere dig, så har du adgang til en 
masse funktionaliteter, uanset hvor du er, fra din computer eller via din 
smartphone!
· Udskriv kataloger med dit logo og din adresse
·  Download den seneste Aquarea-designer for at definere dit system 

og vælge den bedste Aquarea-varmepumpe.
·  Beregn specifikationer for Aquarea Air-ventilatorspole baseret på 

parametrene i dit system
·  Få overensstemmelseserklæringer og alle andre dokumenter, du 

har brug for
·  Download alle servicevejledninger, brugervejledninger og 

installationsvejledninger
·  Læs om fejlkoder
·  Læs de seneste nyheder først
·  Tilmeld dig kursus

Fremhævede funktioner
· Omfattende bibliotek af ressourcer
· Værktøjer og applikationer til slutbrugere. Se tilgængelighed i dit land:
 - Mit hjem: Målguide til bolig- og A2W-serien
 –Mit projekt: Kontaktformular til Panasonic-teamet
 –iFinder: Liste over installatører vist efter postnummer
· Særlige tilbud og kampagner
· Træning PRO Academy
· Kataloger (handelsdokumentation)
·  Markedsføring (billeder i høj opløsning, reklamer, retningslinjer for 

udsmykning)
· Værktøjer (professionel software, skaleringsværktøjer ... )
·  Installatører tilpasser brochurer i PDF-format med eget logo og egne 

kontaktoplysninger
·  Energimærkegenerator Download energimærke for alle enheder i 

PDF-format
· Krav til opvarmningsberegner
· Støjberegner til udendørsenhed
· Aquarea Radiator-beregner
·  Fejlkode. Søg efter fejlkode eller enhedens ref. Kompatibel med 

smartphones og tablets
· Revit / CAD-billeder / Spec.-tekster
· Adgang til Pananet, onlinebibliotek med teknisk dokumentation
· Download overensstemmelseserklæringer og andre certificeringer
· Idriftsættelse online
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Panasonic PRO Academy
Panasonic tager sit ansvar over for distributører, specifikationsansvarlige 
og installatører alvorligt og har derfor udviklet et omfattende 
kursusprogram. Panasonic Pro-Academy er baseret på en klassisk praktisk 
tilgang.
De nye kurser dækker tre niveauer. Design, installation, idriftsættelse og 
fejlfinding. Følgende kurser er tilgængelige:
· Luft-til-luft-løsninger til privat brug
· Aquarea-luft-luft-varmepumper
· VRF ECOi
Kurserne finder sted på Panasonics europæiske kontorer og tilbydes 
desuden via Panasonic ProClub eLearning-side. Panasonics nyeste 
produkter er udstillet på kursuscentrene, så deltagerne får praktisk 
erfaring med de nyeste modeller inden for styreenheder og med inden- og 
udendørsenheder fra VRF ECOi-, Etherea-, GHP- og Aquarea-sortimenterne.

NYHED! Tilpas foldere med logo og kontaktoplysninger. Gem og udskriv PDF-filen

NYHED! Fejlkode på din smartphone og din PC: Søg efter fejlkode eller 
modelreference. Online version samt version, der kan downloades til offline-brug

NYHED! Energimærkegenerator Download energimærke for alle enheder i PDF-format

Panasonic PRO Club er fuldt kompatible med tablets og 
smartphones

NYHED! Nem download af servicedokumentation og brochurer fra Panasonic

www.panasonicproclub.com
eller opret forbindelse til PRO Club via din smartphone med denne QR-kode.

NYHED __ INTRODUKTION
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Op til -27 °C i Varmedriftstilstand. 
Varmepumperne arbejder i 
varmepumpetilstand ved 
udendørstemperaturer helt ned til -27 °C.

Aquarea HT ideel til eftermontering. Fra 9 
til 12 kW. Aquarea Højtemperatur leverer 
op til 65 °C varmt vand, slev når 
udetemperaturen er -27 °C.

Kølemiddel R410A / R407C. R410A / R407C 
giver optimal ydeevne og medfører ingen 
miljømæssige omkostninger, da det ikke 
skader ozonlaget.

Aquarea T-CAP til ekstremt lave 
temperaturerområder. Fra 9 til 12 kW Dit 
valg hvis du lægger Nettovægt på at bevare 
den samme kapacitet ved udetemperaturer 
mellem -7 og -15 °C.

Omformer+ system. A Omformer+ 
systemet giver energibesparelser på op til 
30 % i forhold til ikke-omformermodeller. 
Både du og naturen vinder!

Aquarea Opdelt F-generationsprodukter og 
normale G-generationsprodukter er 
udstyret med en indbygget A-klasse 
pumpe.

ErP-kompatibel 2015 vedrører EU-direktiv 
for energirelaterede produkter. Vores 
produkter er ErP-kompatible baseret på 
foreløbige data.

Enestående sæsonbestemt 
varmeeffektivitet baseret på den nye ErP-
regulering. Højere COPklassifikationer 
betyder større effektivitet. Spar hele året 
mens du opvarmer!

Ned til
-27 °C i

opvarmningstilstand

UDENDØRSTEMPERATUR

Fremløbstemperatur

65 °C

HØJTEMP.
VARMEPUMPE

Opvarmning
med høj

5,08 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Miljøvenligt
kølemiddel

R410A / R407C

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

Varmt brugsvand Med Aquarea kan du 
også opvarme dit brugsvand til en meget 
lav pris med den valgfri 
varmtvandsbeholder.

Renovation. Vores Aquarea varmepumper 
kan tilsluttes til en eksisterende eller ny 
kedel for øget komfort, selv ved meget 
lave udendørstemperaturer.

Kommunikationsporten er integreret i 
Indendørs enheden og giver mulighed for 
nem tilslutning til, og kontrol af, din 
Panasonic-varmepumpe til dit hjem eller 
til bygningens kontrolsystem.

Internet Control er et innovativt system, 
der tillader brugervenlig fjernbetjening af 
klimaanlæg eller varmepumpeenheder 
overalt ved hjælp af en Androideller iOS-
smartphone, tablet eller PC via internettet.

Solvarme. For at du kan få endnu større 
effektivitet, kan vores Aquarea 
varmesystemer tilsluttes solpaneler.

5 års garanti. Vi yder 5 års garanti på 
kompressorerne i hele serien.

VARMT BRUGSVAND

Varmt
brugsvand

Kedeltilslutning

EFTERMONTERING

Nem
styring

med BMS

TILSLUTNING

Klar til
internetstyring

INTERNETSTYRING

VALGFRIT

5 års
garanti på 

kompressor

Solpanel- 
tilslutning

SOLAR KIT

A-klasse
cirkulationspumpe

HØJ EFFEKTIVITET

ErP-klar

2015

Ikke alle produkter er certificeret. Da certificeringsprocessen er kontinuerlig, og listen over certificerede 
produkter er i konstant forandring, bedes du finde de seneste oplysninger på de officielle hjemmesider.

ehpa
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AQUAREA LUFT/VAND VARMEPUMPER
Aquareas nye luft til vand-varmepumpe til privat og erhvervsmæssig brug
Aquarea-varmepumpeserien, der tilbyder kapaciteter fra 3 kW og helt op til 16 kW, er den mest omfattende på markedet, så der 
findes altid et system til dig, uanset dine køle- og varmebehov. Systemerne, der egner sig til nybyggerier og renoveringsprojekter, er 
både omkostningseffektive og miljøvenlige.

NYHED __ 01 AQUAREA
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Panasonics Aquarea-varmepumpeserie giver store energibesparelser takket være 
pumpernes enestående effektivitet selv ved -27 °C
Aquarea er en del af en ny generation af varmesystemer, der anvender en vedvarende, gratis energikilde (luften) til at 
opvarme eller afkøle hjemmet og producere varmt vand:
· Ekstremt høj effektivitet (COP på 5,08 for ny 5 kW Mono-block) 
· Sortiment udviklet til lavenergiboliger (starter ved 3 kW)
· T-CAP-løsning er perfekt til kolde områder, da den bevarer den nominelle kapacitet ned til -15 °C
· Nem at styre med din smartphone (via en valgfri brugerflade)
· Stort udvalg af effektive beholdere til opbevaring af varmt brugsvand

Panasonics Aquarea-varmepumper er designet og produceret af Panasonic og ikke af andre 
virksomheder

Panasonic varmepumper
Det smarte valg for dig, som ønsker at reducere dine varmeomkostninger
Udskift dit gamle varmesystem, og spar op til 78 % på dine løbende udgifter.

ØG DIN BESPARELSE 
MED PANASONIC

Oliefyr Aftræksventilation Panasonic Aquarea luft til vand-varmepumpe

12



Producent eller varemærke
Produktbetegnelse
Symbol for rumopvarmning

Symbol for brugsvandsopvarmning med oplysninger 
om forbrugsprofil

Effektivitetsskala for rumopvarmning

Valgfrit symbol, hvor drift kun er mulig i tidsrum 
uden for spidsbelastninger

Lydeffektniveau udendørs og (hvor det er relevant) 
indendørs

Temperaturkort for Europa med tre klimazoner og den 
nominelle varmeeffekt for hver

Effektivitetsskala for brugsvandsopvarmning

Energimærke ErP
Køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne – det hele startede med 
hvidevarer i 1990’erne. I dag er der også andre energiforbrugende apparater, 
der har fået det europæiske energimærke ErP, f.eks. fjernsyn, lyskilder og 
– siden september 2014 – også støvsugere. Allerede i 2013 blev 
klimaanlæg og pumper omfattet af bestemmelserne. Fra og med september 
2015 vil de også gælde for apparater til rumopvarmning, vandvarmere og 
varmtvandsbeholdere. »ErP« står for Energy related Products 
(energirelaterede produkter).
Nu er der også opstillet minimumskrav for energieffektiviteten af 
energieffektive løsninger (Økodesigndirektivet) for producenter af system- 
og kombikedler, vandvarmere og beholdere til varmt brugsvand.
Formålet med dette direktiv, der gælder i hele EU, og den tilhørende 
mærkning er at hjælpe forbrugerne i deres købsbeslutning og bidrage til at 
nedbringe det private energibehov, samt begrænse klimaforandringerne.

Fra og med den 26. september 2015 kan installatørerne være sikre på, at 
alle produkter, der er fremstillet efter denne dato, vil være mærket med det 
påkrævede ErP-mærke, hvilket vil lette papirarbejdet for installatørerne. 
Mens det er producentens ansvar at sørge for, at produkterne er mærket 
med de påkrævede mærker, er det installatørens opgave at beregne og 
energimærke det samlede varmesystem. Uanset om der installeres et nyt 
varmesystem, eller der installeres nye kedler, styreenheder eller 
vedvarende energikilder i et eksisterende system, er det, og vil det fortsat 
være, installatørens ansvar at beregne og energimærke det. Der findes et 
beregningsværktøj, som kan hjælpe installatørerne med dette på Panasonic 
Heating & Cooling Solutions-websted.

Information om energimærket
Varmepumper til opvarmning vil blive klassificeret i ni forskellige 
energiklasser. Den bedste energiklasse er A++. Energiklasse G omfatter 
apparater, som har en væsentlig lavere energieffektivitet. ErP-mærket for 
systemkedler angiver energiklassen på en skala fra A++ til G (til D for 
varmepumper, fra A til G for varmvandsbeholdere). I august 2019 indføres 
der en strengere skala, som går fra A+++ til D og fra A+ til G for 
varmtvandsbeholdere.

Panasonic vil udstede energimærket og et produktdatablad for alle 
leverede produkter, der er omfattet af bestemmelserne, og disse 
skal anvendes af handelspartnere, forhandlere og entreprenører 
ved mærkning af vores produkter.

35°C
FOR LAV 

TEMPERATURSYSTEMER

A++

55°C
FOR MEDIUM 

TEMPERATURSYSTEMER

A++

PANASONIC HJÆLPER
DIG MED AT BEREGNE 

ANLÆGGETS ENERGIMÆRKE
——

NYHED __ 01 AQUAREA
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Panasonics Aquarea-system til 
opvarmning og varmt brugsvand
Panasonics nye Aquarea luft-til-vand system kan fungere selv ved 
udetemperatur ned til -27 °C
Panasonics nye Aquarea system, baseret på højeffektiv varmepumpeteknologi. Udover opvarmning og 
varmtvandsproduktion er den designet til også at kunne køle, om sommeren hvis behovet opstår. 
Dette skaber perfekt komfort uanset vejrforhold, selv ved udendørs temperaturer så lave som -27 °C. 
Panasonics nye varmepumper er designet som svar på den nye efterspørgsel efter boliger med lavt 
forbrug, med høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Imponerende energibesparelser. Panasonics Aquarea varmepumpe giver besparelser på op 
til 80% på varmeudgifter i forhold til elradiatorer.

Hvorfor vælge luftkilde varmepumper?
· Reduceret varmeregning og vedligeholdelsesomkostninger
· 30%-40% reduktion af den årlige energiregning
· Reducer dit CO

2
-forbrug

· Let at integrere i de fleste varmeanlæg
· Energieffektiv alternativ til olie, gas og elektriske systemer
· Yderst kompatibel med andre energieffektive energikilder f.eks. solpaneler
· Giver bæredygtig opvarmning, køling og varmt vand til dit hjem
· Fungerer selv i frostgrader (-27 °C).
· Placeret udendørs for at spare værdifuld indendørs beboelsesrum
· Gennemprøvet teknologi fra Panasonic og allerede veltableret i andre EU-lande
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Op til 80 % energibesparelser*
Aquarea er på forkanten med energi innovation og er resolut placeret som 
et “grønt” varme- og klimaanlæg. Aquarea er en del af en ny generation af 
varme- og klimaanlæg, der anvender en vedvarende, gratis energikilde - 
luften - til at opvarme eller afkøle hjemmet og producere varmt vand. 
Aquarea varmepumpen er et langt mere fleksibel og omkostningseffektiv 
alternativ til en traditionelt fossilt fyret kedel.

”Grøn” højeffektiv opvarmning med Panasonics varmepumpeanlæg
Panasonics Aquarea varmepumpe giver besparelser på op til 80% på 
varmeudgifter i forhold til elradiatorer. For eksempel har Aquarea 5 kW 
systemet en COP på 5,08. Det er 4,08 mere end et konventionelt elektrisk 
varmesystem, der har en maksimal COP på 1. Dette svarer til en besparelse 
på 80%* Forbruget kan reduceres yderligere ved at forbinde solcellepaneler 
til Aquarea-systemet.

MAKSIMALE 
BESPARELSER

——

Inverter+-kompressor giver endnu bedre effektivitet
Panasonic har tydeligt bevist deres status som førende på dette felt med 
over 200 millioner leverede kompressorer kendetegnet af fremragende 
kvalitet og pålidelighed. Med en Inverter+-kompressor fra Panasonic kan 
du spare op til 30 % i energi sammenlignet med et traditionelt system 
uden inverter. Med en inverterkompressor fra Panasonic producerer 
varmepumpen altid varme med den maksimale effektivitet og tilpasser 
kapaciteten til behovet.

IKKE INVERTER Er længere om at nå op på en komfortabel temperatur. Regulerer temperaturen i ryk og gør indeklimaet mindre 
behageligt.
INVERTER Når hurtigt op på en komfortabel temperatur. Justerer effekten og fastholder en behagelig temperatur.

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

3,9 kW
0% 200%

100%

0 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

0 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

INVERTER

IKKE INVERTER

Sammenligning af varmepumper med og uden inverter-teknologi.

0,20 kW

1,00 kW

0,80
kW

1,00 kW1,00 kW0,85 kW1,00 kW

*  Op til 58 % af den varme, som produceres af en varmepumpe er gratis, eftersom den kommer fra udendørsluften. Betingelser: Varmedrift: Indendørs lufttemperatur: 20 °C Dry Bulb
(Tør temperatur) / Udendørs lufttemperatur: 7 °C Dry Bulb / 6 °C Wet Bulb (Våd temperatur). Betingelser: vandets indgangstemperatur: 30 °C; vandets udgangstemperatur: 35 °C.

GASRØR
OLIE

ELEKTRICITET

ELEKTRICITET

VARME VARME VARMEGasfyr
Oliefyr

INPUT / ENERGIFORBRUG

UDGANGSEFFEKT / VARMEKAPACITET

EFFEKT INDE / GRATIS ENERGI
AQUAREA
OP TIL 80 %
ENERGIBESPARELSER*

VEDVARENDE 
ENERGI

Elektrisk 
varmedrift

NYHED __ 01 AQUAREA

15



100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

Fremløbstemperatur

65 °C

HØJTEMP.
VARMEPUMPE

5,08 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

1

1) Til WH-MDC05F3E5.

Aquarea
Panasonic tilbyder et stort udvalg af effektive og billige løsninger, som sikre 
tilfredshed hos kunden
Der findes flere forskellige typer at varmepumper til rådighed:
·  Mono-block: Denne model varmepumpe består kun af et udendørs modul. Modulet er designed til 

både at håntere opvarming af bolig og produktion af brugsvand.
·  Opdelt: Denne model består af 2 moduler. Et for montering inde og et udendørs. Modulet er designet 

til at producere både rumopvarmning og varmt brugsvand.
·  Ny All in One Hydromodule + 200 l tank. Varmepumpen er ”total løsningen” bestående af 2 moduler. 

Et modul for ude montering og et for inde. Er designet til både rumopvarmning og produktion af 
varmt brugsvand.

Et bredt udvalg fra 3 til 16 kW, 1-faset og 3-faset, Mono-block og Split. 
3 versioner:
Aquarea høj ydeevne til lavenergi huse. Fra 3 til 16 kW
For et hus med lavtemperatursradiatorer eller gulvvarme, er vores højtydende Aquarea HP en god 
løsning. Denne løsning kan fungere som en selvstændige enhed eller kombineres med et eksisterende 
gas- eller oliefyret varmesystem afhængig af behov. Denne nye løsning er ideel til lavenergihjem.

Aquarea T-CAP. Fra 9 til 16 kW
Hvis det vigtigste mål er at opretholde den nominelle varmekapacitet selv ved temperaturer så lave 
som -7 °C eller -15 °C, skal du vælge Aquarea T-CAP. Dette sikrer, at der altid er tilstrækkelig 
kapacitet til at opvarme huset uden hjælp fra en ekstern kedel - selv ved ekstremt lave temperaturer.
Aquarea T-CAP har altid høj effektivitet og høj varmekapacitet, selv ved ekstremt lave temperaturer. 
Med Aquarea T-CAP kan du altid nyde godt af høje besparelser.

Aquarea HT. Fra 9 til 12 kW
For et hus med traditionelle højtemperatur-radiatorer (såsom støbejernsradiatorer), er Aquarea HT 
Solution den mest hensigtsmæssige løsning, da Aquarea HT kan arbejde i vandtemperaturer på 65 °C, 
selv ved udendørs temperaturer så lave som -27 °C.
Aquarea HT er i stand til at levere varmt vand til 65 °C med kun varmepumpen.
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Varmestyrings-app til smartphone, tablet eller computer 
(valgfri)
Appen til opvarmningskontrol giver dig mulighed for let at styre 
opvarmningen og varmtvandssystemet via din smartphone, tablet 
eller computer, enten hjemme eller ude.
Varmepumpen kan også tilsluttes til husets kontrolsystem ved 
hjælp af KNX eller Modbus e grænseflader.

Aquarea luft til vand-varmepumpe
Panasonic har udviklet et omfattende udvalg af luft-til-vand-
varmepumper beregnet til effektivt at omdanne fri luft til 
bæredygtig varme og varmt vand. Systemet monteres eksternt på 
dit hjem og er beregnet til at fungere udendørs hele året (-27 °C). 
Det er det smarte alternativ til olie, LPG og elektriske 
varmesystemer. 

Panasonics Varmepumpestyring (valgfri)
Denne nye generation af smarte regulatorer til miljøeffektiv 
opvarmning er udstyret med vores alsidige selvstændige regulator, 
ikke kun til vores varmepumpeanlæg, men også til gas, oliekedel 
og alle andre enheder, der er installeret på dit varmesystem. 

Varmepumpe + HIT fotovoltaisk solpanel (valgfri)
Solcellepaneler: den bedste løsning for store besparelser.
Ved at kombinere solcellepaneler med din varmepumpe kan det 
bidrage til yderligere at reducere dit elforbrug og CO

2
-udledning. 

Desuden kan du med den unikke HIT solcelleanlægsteknologi fra 
Panasonic producere mere elektricitet per kvadratmeter, hvilket 
hjælper dig med at øge dine energibesparelser endnu mere.

2

3

4

2

54

3

6

1a

1b

1c

5

6

Super højeffektive beholdere (valgfri)
·  Højeffektiv beholderløsning: specielt designet til at forbedre 

effektiviteten af brugsvandsproduktion
·  HI lineup: 

- lavt energitab 
-  Høj udvekslingsoverflade for høj effektivitet og kort tid til at 

varme vandet op

Aquarea Air Højeffektive radiatorer til opvarmning og køling 
(valgfrit)
·  Højeffektive radiatorer, der arbejder med vand ved 35 °C
· Intet behov for to sæt, hvis både gulvvarme og radiatorer er påkrævet
·  Da produktet er effektivt, giver det mulighed for også at give 

køling, mens det stadig opfylder konstruktionskraven

Panasonic´s varmepumper er også designet til 
komfortkøling, efter behov.

Split funktion

Ny All in One indstilling

1a 1b 1c

NYHED __ 01 AQUAREA
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Nye Aquarea Højtydende
Nye installationer og lavenergi boliger. Maksimale besparelser, maksimal 
effektivitet, minimal CO2 udledning, minimalt pladsbehov
Panasonic har designet de nye Aquarea Split og Mono-block varmepumper for huse med høje 
kvalitetskrav.
Aquarea fungerer uanset vejret, selv ved -27 °C! Den nye Aquarea installeres nemt i nye eller gamle 
installationer i alle typer ejendomme.

Den højtydendene varmepumpe sikre at alle strenge bygningskrav er overholdt samt 
væsentlig reduktion i byggeomkostningerne
Opvarmningen og produktionen af varmt vand er afgørende for energiforbruget i et hus. Effektive 
varmepumper fra Panasonic kan hjælpe med at reducere husets energiforbrug væsentligt.

5,08 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

SSSSSÆÆÆÆÆRRRRRDDDDDEEEELLLLLEEEEESSSSS

VVVVVEEEEELLLLLEEEEEGGGGGNNNNNEEEEETTTTT TTTTTIIIIILLLLL 

LLLLAAAAVVVVEEEEEEEENNNNEEEERRRRGGGGIIIIIBBBBBOOOOOLLLLLIIIIIGGGGGEEEEERRRRR

1.  Kilde: IDEA, europæiske værdier 2010. Forbrug af et 
konventionelt hus på 80 kWh / (m².år).

2.  Kilde: Panasonic, RT2012 simulation, hus på 
50 kWh / (m². år) om året, der er udstyret med 
Panasonic varmepumpe.

3. F.eks. køleskab, telefon, ovn...

Det samlede energiforbrug for et 
konventionel hus¹

47%

26%

27%

Energiforbrug med Panasonic 
varmepumper²

26%

38%
SAVINGS

24%

12%

Det samlede energiforbrug af et traditionelt hus i forhold til energiforbruget med Panasonic varmepumper

NY AQUAREA

ALL IN ONE

NY AQUAREA 

H-GENERATION

NY AQUAREA 5 KW 

MONO-BLOCK

Opvarmning

Husholdningsapparater³

Sanitært varmt vand
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Hovedpunkter for sortimentet
·  Klasse A-cirkulationspumpe reducerer energiforbruget væsentligt
·  Klasse A-cirkulationspumpe tilpasser vandtrykket i forhold til 

efterspørgslen, hvilket reducerer energiforbruget, støj i ventilerne og 
letter installationen.

·  Der er ikke behov for en reservevarmer for at fastholde kapaciteten ved 
-15 °C. Vi garanterer høj ydeevne, selv ved en temperatur på -15 °C 

·  Mange nye fjernbetjeningsfunktioner:
·  Automatisk tilstand, ferietilstand, visning af energiforbrug

Ka
pa

ci
te

t i
 k

W

5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

Nødvendig kapacitet til at opvarme huset

Kapaciteten er stabil selv 
ved -15 °C, ingen grund til at 
overdimensionere varmepumpen

·  Høj fl eksibilitet 
med Panasonic 
omformerkompressorer

·  Høj ydeevne selv ved 
dellast

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Udendørstemperatur
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5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

8,0 kW

Nødvendig kapacitet til at opvarme huset

Andre varmepumper har brug 
for elektrisk varmeapparat til 
at dække husets behov

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Udendørstemperatur

Anden varmepumpe

,

Panasonic varmepumpen 
behøver ikke varmeapparat 
da kapaciteten fastholdes

Dårlige resultater 
til stor kapacitet

·  Høj fl eksibilitet 
med Panasonic 
omformerkompressorer

·  Høj ydeevne selv ved 
dellast

Kapaciteten af andre varmepumper skal 
være højere end Panasonic varmepumper

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

2,56

3,00

3,75

5,08 5,00

4,50
4,80

5,00

Højtydende pumper er også særdeles effektive

COP Opvarmningskapacitet

WH-MDC05F3E5 WH-MDC05F3E5

* Opvarmning af vand ved 35 °C.
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1.  Lydtryk målt 1 m fra udendørsenheden og 
1,5 m højde.

2.  Ved standard tilstand, der arbejder på 
varmekapacitet ved +7 °C (opvarmning af 
vand ved 35 °C) til to ventilators 
udendørsenheder. For udendørsenheder med 
én ventilator, er reduktionen ved nattilstand 
3 dB (A).

Støjniveau dB(A)¹

50

40

30

20

0
Normal tilstand Panasonic lydløs tilstand²

Med en Panasonic varmepumpe er der ikke behov for at 
overdimensionere varmepumpen for at opnå den nødvendige 
kapacitet ved lave temperaturer
·  Softwaren er udviklet specielt til lavenergihuse som gør det muligt for 

varmepumpen at producere varmt vand ved 20 °C. Dette er nødvendigt i løbet 
af årstiderne, når en smule opvarmning er påkrævet

·  Intet behov for en ekstra ekspansionsbeholder, da enheden allerede har en 
6 l ekspansionsbeholder

·  Bufferbeholder er ikke nødvendig da Panasonic varmepumpen har en 
inverter styret kompressor, som kan regulere kapaciteten. (Tjek venligst i 

servicehåndbogen for den mindste mængde vand der er nødvendig for 
kredsløbet)

· 3 kW el-varmelegeme er inkluderet på varmepumpen
·  Panasonics varmepumper kan fungere i udendørs temperaturer helt ned til 

-27 °C og sikre kapacitet uden backup varme ned til -15 °C
·  Panasonics varmepumper er meget stille og har et nattilstandsprogram til 

endnu lavere støj. Se støjberegner hos www.panasonicproclub.com

Der er give særlig opmærksomhed til støjniveauet - Panasonic har udviklet en ”nat funktion” 
for at reducere støjen, når det er nødvendigt.

Sammenligning af energiforbruget - standard pumper versus A-klasse pumpe

Aquarea High Performance monoblok 5 kW WH-MDC05F3E5 Aquarea High Performance sammenlignet med konkurrerende mærker

En ny A-klassepumpe med konstant vandgennemstrømning (Dynamisk pumpestyring) til 5 kW Mono-block

75 W
Standard 
pumper

47 W
A-klasse 

pumpe
-5 dB(A)²

NYHED __ 01 AQUAREA
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100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

Nye Aquarea T-CAP
Til ekstremt lave udetemperaturer. Branchens bedste, når det gælder 
energibesparelser!
Hele T-CAP linjen er designet til at yde meget høj kapasitet i huse med gulvvarme, 
lavtemperaturradiatorer eller endda fan-coil varmeapparater. Denne serie kan også tilsluttes et 
solenergisæt for at øge effektiviteten og minimere indvirkningen på økosystemet. Og endeligt er det 
muligt at tilslutte en termostat for endnu bedre kontrol og styring af opvarmning eller afkøling. 
·  T-CAP står for Total kapacitet. Dette udvalg er i stand til at opretholde den samme nominelle 

kapacitet selv ved -15 °C uden anvendelse af elektrisk varmeenhed.
· Høj varmekapacitet selv ved lave omgivelsestemperaturer.
·  Bevarer kapacitet på 16 kW indtil -15 °C udendørstemperatur. Tilføjer mange nye funktioner: Auto 

tilstand, ferietilstand, energiforbrugsdisplay.

Den nye T-CAP-serie er blevet udvidet med tilføjelsen af 16 kW-pumpen
Den nye 16 kW-pumpe bevarer den fulde kapacitet på 16 kW selv ved udendørstemperaturer ned til 
-15 °C.
16 kW-pumpen passer perfekt til eftermontering i huse samt til erhvervsmæssig brug til at opvarme 
og køle områderne og til at levere varmt brugsvand.

NNY T-CAP TIL 

EEKKSSTTRREEMMTT LLAAVVEE 

UUUDDDEEETTTEEMMPPEERRAAATTTUURREERR

NY AQUAREA

ALL IN ONE

NY AQUAREA

16 kW SPLIT
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Ny Aquarea T-CAP. Stor kapasitet og høj ydeevne ved 
meget lave omgivelsestemperaturer
Få større kapacitet (16 kW)
Større energibesparelse med en klasse A-cirkulationspumpe.

Tilføjer nye funktioner
Automatisk tilstand, ferietilstand, visning af strømforbrug. Ny effektiv 
afrimningsfunktion, hastighedsstyring af pumpe og ”kun køling” funktion.

· Backup varmerkapacitet kan vælges (3/6/9kW)
· Aktivering af køletilstand mulig ved hjælp af software*
* Denne aktivering kan kun foretages af servicepartner eller installatør

Bedste effektivitet i forhold til andre 
varmeeffektivitetssystemer
Panasonic varmepumper har en maksimal effektfaktor på 4,85 ved + 7 °C, 
hvilket gør dem langt mere effektive end kedler med oliefyr, gasfyr og 
elektriske varmeovne.

Til eftermonterede huse 
Udskift nemt dyre gas- eller 
oliekedler med højeffektive 
16-kW T-CAP, eller styr 
bivalente installationer 
(varmepumpe og eksisterende 
gas- eller oliekedler) med 
varmepumpestyring.
Flere oplysninger på: 
www.panasonicproclub.com

Til køle- og 
varmedriftstilstand 
16 kW-modellen kan også 
varme vandet ved 55 °C og kan 
fungere selv ved temperaturer 
helt ned til -27 °C. Køledrift 
kan aktiveres med 
fjernbetjeningen til at køle 
vand op til +5 °C.

Til erhvervsmæssig brug 
Dækker nu stort 
kapacitetsinterval – fra 9 kW 
til 45 kW med 
varmepumpestyring. Du kan 
også tilslutte op til fem 
varmepumper i kaskade med 
varmepumpestyring.

Til opvarmning og varmt 
brugsvand 
Effektive beholdere til varmt 
brugsvand gør det muligt at 
opbevare store mængder ved 
et stort forbrug af varmt vand 
(f.eks. til jacuzzi eller 
badekar). Alle vores beholdere 
har anti-legionella-beskyttelse 
og en reservevarmer på 3 kW.

Anvendelsesområder

Klasse A-cirkulationspumpe. Større energibesparelse
Aquarea T-CAP fastholder den nominelle kapacitet ned til -15 °C
T-CAP serien er i stand til at opretholde den samme nominelle kapacitet 
selv ved -15 °C uden anvendelse af tilskudsvarme. T-CAP er også i stand 
til at levere ekstremt høje virkningsgrader, uanset vejret udenfor eller 
vandtemperaturen.
Panasonic har nu udvidet serien med den nye 3-faset 16 kW.
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Spar mere end 30 % på din elregning

Erstatning for Sanyo CO2-enheder
Omkostningseffektiv løsning, der erstatter gamle varmepumper, f.eks.
Sanyo CO

2
-enheder.

Panasonics 5 og 9 kW kan nemt erstatte gamle varmepumper, reducere 
installationsomkostningerne og væsentligt øge effektiviteten af såvel 
system som besparelser!

Booster til udstødningsluft
Den ideelle løsning til at opnå større besparelser og øge kapaciteten for 
eksisterende varmesystemer og udstødningsluftsystemer - En 
omkostningseffektiv løsning, der erstatter CO

2
-enheder. Med Panasonics 

Aquarea-varmepumpe er der ikke behov for en dyr elektrisk reservevarmer. 
Varmesystemets effektivitet er forbedret betydeligt, og 
energiomkostningerne er reduceret.

Ny Panasonic 
Aquarea-varmepumpe

Ny Panasonic 
Aquarea-varmepumpe

Panasonic Aquarea-
varmepumpe

Eksisterende 
udstødningsluftsystem

Eksisterende 
varmesystem (CO2- 

enheder)

Udstødningsluftsystem

Energibesparelser EnergibesparelserForbrug for kompressor 
med høj effektivitet

Forbrug for kompressor 
med høj effektivitet

Forbrug for elektrisk 
reservevarmer
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NEM AT 
UDSKIFTE!

NYHED __ 01 AQUAREA

21



Nye Aquarea HT
Ideel til udskiftning af eksisterende energikilde. Grøn løsning som kan 
anvendes med eksisterende radiatorer
Udskift en traditionel varmekilde (såsom olie eller gas) med Aquarea HT, men behold de nuværende 
radiatorer i gammel stil for færrest mulige forstyrrelser i hjemmet. Fra 9 til 12 kW. For et hus med 
traditionelle højtemperatur-radiatorer (såsom støbejernsradiatorer), er Aquarea HT Solution den mest 
hensigtsmæssige løsning, da Aquarea HT leverer vandtemperaturer på 65 °C, selv ved udendørs 
temperaturer så lave som -23 °C. Aquarea HT er i stand til at levere varmt vand til 65 °C, uden 
tilskudsvarme.

Fremløbstemperatur

65 °C

HØJTEMP.
VARMEPUMPE

Panasonic Aquarea HT er supereffektiv selv ved lave temperaturer.
Opvarmningskapacitet for en 9 kW HT
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Opvarmningskapacitet for en 9 kW HT
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Opvarmningskapacitet for en 9 kW HT
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Smart bivalent drift
Takket være Aquarea HPM 
(Varmepumpestyring), er det muligt at 
kombinere forskellige varmekilder og 
anvende den mest hensigtsmæssige 
kilde, afhængigt af brugerens ønsker. 
Denne smarte kontrol vil afgøre, hvilken er den bedste kilde at bruge når 
som helst. Så hvis det er nødvendigt at kombinere gasvarmer eller olie med 
varmepumpe, er Aquarea HPM uden tvivl den bedste løsning.

Aquarea HT: Store besparelser og lav CO2

Resultaterne af at erstatte de traditionelle varmesystemer med Aquarea HT 
er åbenlyse: laveste driftsomkostninger og laveste CO

2
-udledning. 

Panasonic varmepumper er langt mere effektive end gaskedler og hjælper 
dig til lettere at opnå energimålene for dit hus.

Varmepumpe + kedelstyring med DHW og PAW-HPM12ZONELCD-U

Nem installation
Luft/vand varmepumper er nemme at installere. De kræver ikke storsten, 
gastilslutning eller oliekedel. Det eneste, du skal bruge, er en ganske 
almindelig strømforsyning. Aquarea-varmepumper kan også hurtigt 
installeres og idreftsættes.

Panasonic Aquarea HT er super 
effektiv, selv ved lave temperaturer

* For et 170 m² hus og 40 W / m² energitab i Centraleuropa Betingelser, minimumsbetingelser udendørs -10 °C.

2.000

1.500

1.000

500

0

Driftsudgifter*Euro/År

OliePanasonic Varmepumpe Gas

Årlige besparelser med Aquarea HT

Ny Aquarea-beholder. DHW-beholder med reservebeholder
Den nye DHW 200 l-beholder er designet til eftermonteringer, og med en 
reservebeholder på 80 l er den specielt velegnet som integreret primær 
energikilde i eksisterende installationer. Panasonic har udviklet en ny 
beholder med en reservebeholder på 80 l og en beholder til varmt 
brugsvand på 200 l. Denne beholder er udstyret med en 3-vejs-ventil og en 
A-klasse-pumpe. Let at installere, pænt design, høj effektivitet ved 
produktion af varmt brugsvand og opvarmning. PAW-TD20B8E3-NDS

NYHED __ 01 AQUAREA
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Ny Aquarea All in One
Hydromodul + 200 l beholder. Fra 3 til 16 kW.
Aquarea All in One tilhører den nye generation af Panasonic varmepumper til opvarmning, køling og 
produktion af varmt brugsvand. Den nye serie integrerer intelligent den bedste Hydrokit-teknologi 
med en førsteklasses beholder i rustfrit stål, som også dækkes af en 10 års garanti. På denne måde 
kombinerer Panasonic det bedste produktdesign med en høj ydeevne og opnår en markedsledende 
COP-klassifikation.
Denne yderst effektive løsning er hurtig og nem at installere. Takket være en fabriksmonteret 
rørføring, kan installationstiden reduceres til det halve. Rørforbindelserne er intelligent placeret i 
bunden af enheden, hvilket forenkler installationen yderligere.
All in One er også en pladsbesparende løsning, perfekt til at installere i køkkenet på grund af det 
stilfulde design. Desuden har Panasonic udviklet en række kontrolenheder, der tillader kontrol af 2 
varmezoner, bivalent- og kaskadesystemer.

· Højeffektiv løsning
· Hurtig og nem installation
· A-klasse pumpe
· 200 l beholder i rustfrit stål med 10 års garanti
· Nem integration af HPM-fjernbetjeningen
· Bedste rustfri stål-beholder med høj isolering, der reducerer energitab
· Avanceret varmevekslerflade, der øger effektiviteten
· Højtydende Aquarea hydraulisk modul til opvarmning af vand
· Vedligeholdelse via forsiden
· Indbyggede filtre
Bemærk: Aktivering af køletilstand kan ske ved hjælp af software. Denne aktivering kan kun udføres af en servicepartner.

NNNNNYYYYYY   AAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL   IIIIIIIINNNNNNNNNN  OOOOOOOOOOONNNNNNNEEEEEE

MMMMMMEEEEEDDDDDDD    KKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOMMMMMMMMMPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAKKKKKKKKKTTTTTTTTT 

DDDDEEEEESSSSSIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNN  OOOOOOOOOOGGGGGGGGGG  HHHHHHHHHHUUUUUUUUUURRRRRRRRRTTTTTTIIIIIIIIGGGGGGGG   

MMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNTTTTTTTTTTEEEEEEEEEERRRRRRRIIIIIINNNNNGGGGGG5,00 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP
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Idéel til installation i såvel 
nye hjem som ved udskiftning 
af eksisterende energikilder. 
Hurtigt installeret og kræver 
kun lidt plads
Pladsbesparende
Hydromodulet og -beholderen er 
selvstændige enheder.

Nem og hurtig installation
Intet installationsarbejde påkrævet 
mellem indendørsenheden og beholderen. 
Vandfilter medfølger.

Tilbehør for All in One: 
PAW-ADC-PREKIT: Præ-installationssæt.
PAW-ADC-CV150: Sidedæksel til montering af rør på bagsiden.
Flere oplysninger på tilbehørssiden.

Hvad gør Aquarea All in One unik?
Bredt sortiment
Op til 14 forskellige kombinationer. Fra 3 kW til 16 kW.
· Høj ydeevne i nye installationer og lavenergiboliger
·  T-CAP til ekstremt lave temperaturer sikrer en konstant 

opvarmningskapacitet på op til -15 °C uden tilskudsvarme

Det er Panasonic
Panasonic har fremstillet mere end 200 millioner kompressorer og er 
verdens førende producent af kompressorer, som er hjertet i enhver 
varmepumpe.

Det bedste fra Panasonic:
· Bedste rustfri beholder med høj isolering, der reducerer energitab
· Avanceret varmevekslerflade, der øger effektiviteten
· Højtydende Aquarea hydraulisk modul til opvarmning af vand

Høj effektivitet
Panasonic har den bedste effektivitet på markedet:
· COP-værdi for opvarmning (effektivitet) på op til 5
· COP-værdi for varmt brugsvand (effektivitet) på op til 2,5
· A-klasse pumpe (medfølger)

Ny fjernbetjening med brugervenlige funktioner
· Automatisk tilstand til opvarmning og afkøling
· Visning af energiforbrug
· Indstilling af ferietilstand
· Støjsvag tilstand
· Gulvvarme beton tør tilstand
· Oplåsning af afkølingstilstand
· Klasse A pumpestyring med 7 hastigheder

Præ-installationssæt. PAW-ADC-PREKIT (valgfrit)
Unikt præ-installationssæt til at opnå en nemmere og hurtigere installation.

Bagpanel

Væ
g

Rørføring til 
væggen. Den kan 
gå opad eller lige 
ind i væggen (der 
medfølger to 
konnektorer i 
sættet for hver 
valgmulighed)

Valgmuligheder:
1. Direkte til væg
2. Op mod væg

Rørføring til apparatet (hvert rør er 
udstyret med en kontraventil)

Plade til 
understøttelse af 
rørføring. 
Monterbar Bøjelige rør med isolering

FrontpanelAll in One-enhed
Fra siden

Set fra oven

NY AQUAREA- 

FJERNBETJENING

1. Kontrolpanel
2. Cirkulationspumpe
3. Dæksel til kontroltavle
4. Vandfiltersæt
5. Vandfiltersæt

6. 3-vejs ventil
7. Udluftningsventil
8. Trykaflastningsventil
9. Flowvagt
10. Vandtrykmåler

Opvarmning

Vandindløb

Kølemiddel
Varmt brugsvand

Højtydende 3 kW (1-faset) 5 kW (1-faset) 7 kW (1-faset)

T-CAP 9 kW (3-faset) 12 kW (3-faset) 16 kW (3-faset)

1
7 8 9 10

2
6

4

3

5

NYHED __ 01 AQUAREA

25



Nyt Remocon-udvekslingspunkt
Forbedret brugergrænseflade:
1. Tilføjer ferietilstand 
2. Tilføjer energiforbrug

LCD-display:
1.  Udvider LCD-display til visning af 

tilstand i venstre og højre side
2.  Tilføjer automatisk tilstand og fjerner 

afrimningsdisplay (ved hjælp af 
varmeblink)bil

3. TIL/FRA gennem ekstern kontakt
4. Tilføjer kWh- og Hr-

Knap:
5. Tilføjer ferieknap
6. Fremtving ændring og fejlnulstilling

Te
m

pe
ra

tu
r

Dag

· 1 step pr. dag (maximum 99 step)
· Min 25 °C til 55 °C

Kontrol og 
tilslutningsmuligheder
Panasonic er opmærksom på vigtigheden af både kontrol- og 
tilslutningsmuligheder i forhold til at opnå den bedste komfort til den 
laveste pris. Vi tilbyder vores kunder banebrydende teknologi, specielt 
designet til at sikre, at vores Aquarea-varmepumpesystemer leverer 
maksimal ydeevne. Uanset hvor du befinder dig i verden kan du overvåge 
og styre varmepumpen, som når du sidder hjemme i sofaen. Det er 
funktioner som Panasonic har udviklet specielt til dig.

Avanceret styreenhed til ny H-generation
Forbedret synlighed og nem betjening med stort Full Dot LCD-panel og stort 
berøringsfølsomt kontrolpanel!
Fjernbetjeningen kan fjernes fra indendørsenheden og anvendes i stuen.

Hovedpunkter
· Stor Full Dot LCD-skærm (3,5”)
· Skærm i høj opløsning med baggrundslys
· Nem opsætning
· Kontrollér nemt driftsforholdene, selv i stuen
· Fladt, innovativt design
· Temperatursensor i styreenhed medfølger

Ny fjernbetjening
Panasonic har i 2014 introduceret en ny fjernbetjening til at forbedre 
ydeevnen, øge komforten og levere maksimale besparelser.

Ny funktion for installatør
·  Gulvvarme beton tør tilstand: Giver langsom stigning i gulvvarmens 

temperatur via software
·  Opvarmnings- og kølingstilstand: Autoriseret servicepartner eller 

autoriseret installatør kan aktivere kølefunktionen på stedet grundet en 
særlig funktion i fjernbetjeningen

·  Pumpe med 7 hastigheder: Pumpehastighed kan vælges på fjernbetjeningen

Ny funktion for slutbruger
·  Automatisk tilstand: Skifter automatisk fra 

opvarmning til køling baseret på 
udendørstemperaturen

·  Energiforbrug: Viser varmepumpens 
energiforbrug fordelt på opvarmning, køling og 
varmt brugsvand samt det samlede forbrug

·  Ferietilstand: Gør systemet i stand til at 
fortsætte ved den forudindstillede temperatur 
efter din ferie

2

6 5 6

3

4

11

ELEGANT
DESIGN

LET AT 

KONTROLLERE 
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Panasonic tilbyder:
Trends, statistik, optimering af husholdningens energistyring, alarm, 
kontrol og vedligeholdelse. Komplet dokumentation.

Hovedpunkter
· Nemme valgmuligheder med ”ready to go”-system
·  Op til 610 forudkonfigurerede installationer på

www.panasonicproclub.com
· Muighed for kaskadesystem i større installationer 
· Bivalent kontrol for også at styre gaskedler.
· Kan styre 2 blandede varmezoner.
· Forberedt til intelligent net.
· Solpanelstilstand til produktion af varme, når PV genererer elektricitet
· Onlineadgang med kontrol af alle parametre. 
·  Nem installation og mindre end 3 minutter for konfiguration af et 

komplekst system.

Tekniske specifikationer
· Ny funktion: smart opsætning
· Styring af 2 x blandede varmekredse
· Affugtningsprogram til gulvafretningslag
· Kaskade/bivalent styreenhed
· Automatisk skift fra varme- til køledrift
· Natomskifter: - Intern Energy Manager
· Kontrol af solpaneler
· Varmtvand prioritet
· Nem opstart – nem at betjene
· 7 udgangsrelæer
· 2 x 0,10 V udgang
· 8 sensorindgange (PT1000)
· USB-port (opladning, service, fjernbetjening, trend)
· RS485 interface (kommunikation med ekstra varmepumpe)
· RS485 interface (til ekstern skærm)
· Indbygget baggrundsbelyst tekstdisplay

Enkel montering
Let at samle uden brug af skruer i kabinet / 
dør eller på DIN-skinne. Kan også monteres 
direkte på væggen.

Nem installation og enkel konfiguration
Klar: Forprogrammeret med op til 600 applikationer/systemdiagrammer.
Parat: Ved opstart – angiv antallet af applikationer/systemdiagrammer.
Start: Kontrolenheden begynder at køre det valgte diagram.

Næste generation Aquarea Manager
Den nye generation af intelligente styreenheder til miljøeffektive 
opvarmningsfunktioner kan leveres med fritståendene regulatorer for 
rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand.

Med eller uden indbygget display. Ekstern touch-skærm kan købes som ekstra tilbehør.

Ekstra tilbehør

Nye Aquarea Manager
Alle oplysninger om varmesystemet, der styres af HPM, er tilgængelige på 
internettet, hvis du er tilsluttet en router. Installatører, servicevirksomheder 
og slutbrugeren kan overvåge installationen eksternt.
Panasonic har udviklet en ny, let opstartstilstand til HPM. Start dit 
bivalente system på bare 10 minutter!

KLAR... 

PARAT... 

START!

NYHED __ 01 AQUAREA
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Internet-kontrol
Styr din varmepumpe uanset hvor du befi nder dig. 
Kontroller klima og inergiforbrug

Hvad er Internet-kontrol?
Internet-kontrol er den næste generations styresystem, som giver dig et 
enkelt og smart værktøj til at kontrollere aircondition og varmepumpe i dit 
hjem, hvor du end er. Alt du behøver er en smartphone eller tablet (Android 
eller iOS) eller en opkoblet computer (kun med PA-AW-WIFI-1).

Enkel installation
Forbind enheden til Internet-kontrol til klimaanlægget eller varmepumpen 
ved hjælp af det medfølgende kabel og slut den derefter til dit Wi-Fi 
adgangspunkt.

Internet-kontrol. Nem at installere. Masser af fordele.
Princippet bag internet-kontrol er “Dit hjem i skyen”, og det betyder en 
enkel og smart styring til alle, som har adgang til styreenheden. Og du 
behøver ikke have nogle særlige kommunikations- eller 
computerfærdigheder.
Ingen servere, ingen adaptere, ingen kabler. Bare en lille boks, som 
indkobles i nærheden af klimaanlæggets indendørs enhed.
Og selvfølgelig din smartphone, tablet eller computer.
Start app’en på din smartphone, tablet eller computer og oplev en ny måde 
at skabe et behageligt indeklima. Med den intuitive og brugervenlige app 
på skærmen styrer du indendørs luften på samme måde, som du ville gøre 
med en almindelig fjernbetjening. App’en Internet Control downloader du 
fra AppStore eller Google Play.

Styr dit klimaanlæg med smarte styringsværktøjer via smartphone, 
tablet eller computer via Internet.
Her findes de samme funktioner, som hvis du er derhjemme eller på 
kontoret: Tænd/Sluk, funktionsindstilling, temperaturvælger, 
rumtemperatur og meget mere. Men der er også ny avanceret funktionalitet 
i internet-kontrol, som giver højeste komfort og effektivitet med det lavest 
mulige energiforbrug.

INTERNETSTYRING

VALGFRIT

Klar til
internetstyring

STYRING AF DIN
VARMEPUMPE FRA
HVOR SOM HELST

* Funktionaliteten afhænger af licensen. Denne information kan variere afhængigt af ændringer og opdateringer.

PA-AW-WIFI-1 IntesisHome til web fjernstyring. PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome for web fjernstyring med fortrådet rumføler, så 
rumtemperaturen kan udlæses og ændres.

Tag kontrollen - hvor du end er!

Wi-Fi Interface
Aquarea

Wi-Fi Router

INTERNET
Cloud-baserede internet-tjenester*

Hjemme eller kontoret

NY 

RUMTEMPERATUR-

SENSOR
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Nem
styring

med BMS

TILSLUTNING

Interface til tilslutning af Aquarea til KNX
Reference: PAW-AW-KNX-1i
Det nye interface til Aquarea-KNX gør det muligt at følge og kontrollere 
Aquarea’s funktionsparametre i KNX installationer.
· Kompakt størrelse
· Hurtig installation og mulighed for skjult installation
· Ingen ekstern strømforsyning er nødvendig
· Direkte tilslutning til enheden
·  Fuldt driftskompatibel med KNX. Kontrol og overvågning af interne 

variabler, fejlkoder og signaler i indendørs enheden, fra sensorer eller 
gateways

·  Aquarea enheden kan styres samtidigt med fjernbetjeningen eller med en 
KNX controller

Interface til tilslutning af Aquarea til Modbus
Reference: PAW-AW-MBS-1
Det nye RTU slave-interface til Aquarea-Modbus gør det muligt at to-vejs 
følge og kontrollere Aquarea’s funktionsparametre i Modbus installationer.
· Kompakt størrelse.
· Hurtig installation og mulighed for skjult installation.
· Ingen ekstern strømforsyning er nødvendig.
· Direkte tilslutning til enheden.
·  Fuldt driftskompatibel med Modbus. Ved hjælp af alle BMS eller PLC 

Modbus Master enheder kan interne variabler, fejlkoder og signaler i 
indendørs enheden kontrolleres og overvåges.

·  Aquarea enheden kan styres samtidigt med fjernbetjeningen eller med en 
Modbus Master controller.

4 x digitale indgange

Alle KNX enheder

INTERFACE

MODBUS

Styresystem til 
installation

INTERFACE

Modelnummer Grænseflade
PAW-AW-KNX-1i KNX grænseflade
PAW-AW-MBS-1 Modbus grænseflade
PA-AW-WIFI-1 Grænseflade til IntesisHome til Aquarea modeller
PA-AW-WIFI-1TE Kablet rumtemperaturføler (kun til PAW-AW-WIFI-1A)

Fleksibilitet med BMS styring
Fleksible tilslutningsmuligheder til dit KNX/Modbus-projekt med fuldt overblik og kontrol over alle funktioner og 
parametre

NYHED __ 01 AQUAREA
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Solcellepaneler + HPM
Opvarm og producér brugsvand gratis
Panasonic har udviklet en innovativ algoritme til deres HPM (Varmepumpestyring), der drastisk 
forbedrer varmepumpens brug af selv-produceret elektricitet fra tilsluttede solcellepaneler. 
Varmepumpen tager solsystemets elproduktion i betragtning til varmesystemet og produktion af 
varmt brugsvand, uden at reducere komforten i huset. 
HPM (Varmepumpestyring) aktiverer varmepumpen baseret på:
·  Energiproduktion fra solcelleanlæg
·  Husets forbrugskrav, f.eks. hvis en vaskemaskine kører, vil varmepumpen ikke trække strøm fra 

solcelleanlægget, for at undgå nettostigninger for det samlede energiforbrug og dermed maksimere 
effektiviteten

·  Husets varmebehov (i tilfælde af høj elproduktion kan huset blive overophedet med 1 eller 2 grader 
eller reduceret med 1 eller 2 grader ved lav elproduktion)

Produktionen af varmt brugsvand er knyttet til niveauet for elektricitet produceret af solsystemet, så 
hvis dette er for lavt, vil varmepumpen starte en normal proces for at bevare maksimal komfort i 
huset i et valgt tidsinterval (defineret af brugeren).

Hovedpunkter
·  Op til 120% af elektrisiteten produceret af solcellerne anvendes til eget forbrug
·  Styr varmepumpens energiforbrug ifølge produktionen af elektricitet fra PV’en i betragtning af 

husets krav for elforbrug
·  En innovativ algoritme afbalancerer forbruget af varmepumpen og komforten i huset baseret på 

udetemperaturen og energibehovet i bygningen
·  Nem konfiguration af Varmepumpestyringssystemet med PV-systemet
* Resultater af simuleringer for nye boliger (se næste side) 

HPM

+

AAAANNNNVVVVEEENNDELSE AAF 

GGRRAATTIISS 

EELLEEKTTRISITET KKAANN 

ØGES MED 120%*
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HPM

Net

Omformer Elektrisk måler

Elektrisk måler

Elektrisk panel

Elektrisk panel

Fotovoltaiske 
solcelleanlæg

Opvarmning og DHWHusholdningsapparater og belysning

PV- og HK-styring
Sådan skaber du værdi med en 
kombination af PV og HP.
·  Optimér HK baseret på 

PV-produktion
·  Når PV’en producerer 

tilstrækkeligt til at dække 
HK-forbruget, tvinges 
beholdertilstand til at opvarme 
DHW’en til 55 eller 65 °C

·  Hvis der er en buffertank på 
installationen, stiger 
temperaturen på bufferbeholderen 
1 til 5 °C eller op til 55 °C.

Sammenligning af nye boliger viser en stigning i brug af 
egenproduktion på: 120 %
HPM kan medvirke til at øge energiforbruget for varmepumpen via 
solcelleanlægget fra 352 kWh til 775 kWh om året. Resultater af 
simuleringer:

Sammenligning af ældre boliger viser en stigning i brug af 
egenproduktion på: 71 %
HPM kan medvirke til at øge energiforbruget for varmepumpen via 
solcelleanlægget fra 526 kWh til 898 kWh om året. Resultater af 
simuleringer:

Husets forbrug HKs forbrug

Energiforbrug i huset

Husets forbrug

Energiforbrug i huset

Husets forbrug Husets forbrugHKs forbrugHKs forbrug

Energiforbrug i huset

HKs forbrug

Energiforbrug i huset

Ny bygning i Frankfurt (ikke optimeret) Ny bygning i Frankfurt (øko-optimeret)

PV-produktion (5.630 kWh/a)
73% (4.129 kWh/a)
27% (1.502 kWh/a)(Energi)

til nettet
(4.129 kWh)

33% (1.149 kWh)

67% (2.351 kWh)

14% (352 kWh)

86% (2.116 kWh)

PV-produktion (5.630 kWh/a)
66% (3.706 kWh/a)
34% (1.924 kWh/a)(Energi)

til nettet
(3.706 kWh)

(Energi)
fra nettet
(4.467 kWh)

Forhold:
Installeret PV-kapacitet: 5.64 kWp
Husholdnings- og forbrugerefterspørgsel: 3.500 kWh/a
Efterspørgsel på varmt vand: 200 l/dag á 45 °C
Isolationsstandard (varmeefterspørgsel): 35 kWh/m²
Fjernbetjening: Ikke-intelligent

(Energi)
fra nettet
(4.012 kWh)

Forhold:
Installeret PV-kapacitet: 5.64 kWp
Husholdnings- og forbrugerefterspørgsel: 3.500 kWh/a
Efterspørgsel på varmt vand: 200 l/dag á 40 °C
Isolationsstandard (varmeefterspørgsel): 35 kWh/m²
Fjernbetjening: ECO

Gammel bygning i Frankfurt (ikke optimeret) Gammel bygning i Frankfurt (øko-optimeret)

PV-produktion (5.630 kWh/a)
70% (3.955 kWh/a)
30% (1.675 kWh/a)(Energi)

til nettet
(3.955 kWh)

PV-produktion (5.630 kWh/a)
64% (3.583 kWh/a)
36% (2.047 kWh/a)

Fra nettet
(5.627 kWh)

(Energi)
til nettet
(3.583 kWh)

Fra nettet
(6.060 kWh)

Forhold:
Installeret PV-kapacitet: 5.64 kWp
Husholdnings- og forbrugerefterspørgsel: 3.500 kWh/a
Efterspørgsel på varmt vand: 200 l/dag á 45 °C
Isolationsstandard (varmeefterspørgsel): 80 kWh/m²
Fjernbetjening: Ikke-intelligent
PV: Energiproduktion

Forhold:
Installeret PV-kapacitet: 5.64 kWp
Husholdnings- og forbrugerefterspørgsel: 3.500 kWh/a
Efterspørgsel på varmt vand: 200 l/dag á 40 °C
Isolationsstandard (varmeefterspørgsel): 80 kWh/m²
Fjernbetjening: ECO
PV: Energiproduktion

32% (775 kWh)

62% (1.661 kWh)

33% (1.149 kWh)

67% (2.351 kWh)

12% (526 kWh)

88% (3.709 kWh)

33% (1.149 kWh)

67% (2.351 kWh)
22% (898 kWh)

78% (3.276 kWh)

33% (1.149 kWh)

67% (2.351 kWh)

-4,0
-3,0
-2,0
-1,0

0
1,0
2,0
3,0
4,0

 0:00 12:00 24:00

-4,0
-3,0
-2,0
-1,0

0
1,0
2,0
3,0
4,0

 0:00 12:00 24:00

Typisk elforbrug og produktionsprofil optimeret af Panasonic HPMTypisk elforbrug og produktionsprofil UDEN Panasonic HPM

Standard kombination PV+HP. Årsagen til, at Panasonic HPM kan øge ydeevnen af kombinationen PV + HP med 120%

Ved at tvinge HP til at køre, når der er produktion. 
Panasonic HPM øger forbruget af fri elektricitet fra 
PV med 56%

Hustemperaturen holdes for at sikre 
komfort. En variation på 1 til 2 grader 
kan programmeres med henblik på at 
øge systemets effektivitetHP behøver ikke at arbejde, når der er stor efterspørgsel 

på elektricitet i løbet af aftenen for eksempel

Ingen optimering af forbruget af HP, produktion og 
forbrug matcher kun på 13%

Temperatur i huset: 21 °C +/- 2 °C Temperatur i huset: 21 °C +/- 2 °CkW kW

Elektricitet brugt af 
HP

PV produktion, der anvendes 
i huset og af HP

PV-produktion sendt 
til nettet

Samlet elforbrug i 
huset og af HP

NYHED __ 01 AQUAREA
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Aquarea til erhvervsbrug
Løsninger, der giver de bedste besparelser
Effektive Panasonic-varmepumper kan bidrage til en væsentlig energireduktion i din virksomhed. De 
seneste forbedringer af luft til luft varmepumpeteknoligien, herunder kompakte 
enkeltenhedssystemer, kan levere den ideelle løsning til boliger og erhvervsbrug. De er 
pladsbesparende og byder på energieffektiv opvarmning, samtidig med at de nemt kan installeres i 
lejligheder, huse - paracelhuse og erhvervsbygninger.
Og for virksomheder, der producerer varme, som f.eks. restauranter, kan en Aquarea varmepumpe 
anvende spilvarme til at forbedre energieffektiviteten yderligere.

Casestudier: Carluccio’s restaurant
Carluccios Restaurant ville installere et system, der kunne give den ønskede mængde varmt vand, ved den 
korrekte temperatur, mens det på samme tid reducerede energiomkostningerne.
Efter en konsultation med Carluccio, blev det besluttet, at deres nye enhed i Meadowhall indkøbscenter i 
Sheffield ville være den ideelle placering, da den havde de korrekte egenskaber for installation af et luft 
til vand-varmepumpesystem. Tidligere restauranter i kæden var blevet udstyret med et mere traditionelt 
12 kW kedelanlæg.
FWP installerede en 12 kW Aquarea T-CAP Mono-block enhed, der ville give mulighed for at overføre luften 
fra køkkentaget gennem den kondenserende enhed, og levere varmt vand ved den optimale temperatur. 
Med en høj ydelseskoefficient (COP); for hver kW strøm systemet bruger, giver det 4 kW af energi. Dette 
gør Aquarea langt mere omkostningseffektiv end et konventionelt opvarmningssystem.
Da Carluccios sammenlignede Sheffield enheden med en af deres eksisterende restauranter af en 
tilsvarende størrelse, var der betydelige energibesparelser. For at opvarme vand til deres Leeds restaurant 
var omkostningerne £3782, mens de samme omkostninger på Meadowhall enheden kun var på £951. Disse 
betydelige besparelser betyder, at enheden vil se et afkast på investeringer efter ca 2 år og har opnået en 
COP på omkring 3,91.

LØSSSSNNNNNNNNINNGGG TTTTTTTTTIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLL 

DETAILLLLLLHHHHHHHAAAAAAAANNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

RRRRRREEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAUURRRRAANNTTTTTEEEEEERRRRRRRRRR ––

KKAAPPAACCIITTEETT

PPPÅÅÅ 8800 KKKW

NY AQUAREA

16 kW SPLIT
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Højeffektive Aquarea
Air-radiatorer
32 % mere effektiv end 
standardradiatorer

Særligt højeffektive beholdere fra 200 l 
til 500 l til varmt brugsvand

5 Aquarea T-CAP
Varmepumpe på 16 kW i 
kaskadetilstand

Reservebeholder på 1000 l

HPM til styring af de 
5 varmepumper i 
kaskadetilstand*

Luftgardin

Højeffektivt
Aquarea-hydrosæt

Konvektorer

4 Aquarea T-CAP
Varmepumpe på 16 kW i 
kaskadetilstand

HPM til styring af 
de 4 varmepumper i 
kaskadetilstand*

Højeffektivt
Aquarea-hydrosæt

Reservebeholder 
på 1000 l Særligt højeffektive beholdere fra 

200 l til 500 l til varmt brugsvand

Luftgardin

Supermarked med Aquarea
Varmepumpeteknologi er skalerbar, så 
den kan installeres i bygninger med 
forskellige størrelser. Der findes derfor 
løsninger i både større og mindre skala. 
Teknologien er desuden miljøvenlig, når 
man sammenligner den med eksisterende 
teknologier. Det er dokumenteret, at den 
reducerer energiforbruget og 
udledningerne. I langt de fleste tilfælde 
giver den også driftsbesparelser 
sammenlignet med andre systemer, som 
bruger fossile brændstoffer.

Vær fleksibel med dit vandsystem
Nem tilslutning til det eksisterende 
system
· Ventilationsspoler
· Gulvvarme
· 4- og 2-vejs-konvektorer
· Beholdere til varmt brugsvand
· Høj effektivitet
· Fremragende styring af delbelastning
·  Kaskadestyring forlænger systemets 

levetid

* 1 HPM kan styre 3 HP – i dette eksempel kræves der 2 HPM

Restaurant med Aquarea
Hvis du ønsker at opnå 
besparelser i din virksomhed, er 
Aquarea det rette valg!
Aquarea, der er ideel til 
opvarmning, køling og produktion 
af store mængder varmt vand på 
65 °C, har et ekstremt hurtigt 
investeringsafkast og et lavt CO

2
-

aftryk.

Hovedpunkter
· Producerer varmt vand hurtigt
· Hurtigt investeringsafkast
· Nem betjening
·  Kaskadestyring forlænger 

systemets levetid
*  1 HPM kan styre 3 HP – i dette eksempel kræves der 2 

HPM

NYHED __ 01 AQUAREA
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Aquarea designersoftware
Panasonic leverer skræddersyet software, som hjælper systemdesignere, installatører 
og forhandlere til meget hurtigt at designe og dimensionere alle projekter, udarbejde 
ledningsdiagrammer og udstede mængdefortegnelser med et enkelt tryk på en knap.
Dette program gør det muligt for HVAC konsulenter, installatører og distributører hurtigt at finde den rigtige varmepumpe 
til et bestemt formål fra Panasonic’s Aquarea produktprogram. Programmet kan udføre beregninger over de opnåelige 
besparelser sammenlignet med andre varmekilder samt også foretage en hurtig beregning af den anslåede CO

2
-udledning.

Med programmet Panasonic Aquarea Designer kan projekter udvikles hurtigt og nemt ved hjælp af en af de 
forprogrammerede Quick Design eller Expert Design guider. Begge guider lader konstruktøren opbygge projektet i en enkel 
trin-for-trin proces med rapportering i lille eller stort format som HTML-filer eller udskrifter. Til at skabe rapporterne 
registreres bl.a. den følgende information:

· Opvarmet areal
· Bygningnes behov for opvarmning
· Varmestrøm og returløbstemperaturer
· Klimadata (fra en enkel drop-down menu), inkl. udetemperatur
·  Type af varmtvandsbeholder, lagringskapacitet og ønsket 

temperatur for varmt brugsvand
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PRO Club: Panasonics professionelle hjemmeside
Panasonic introducerer nu et nyt initiativ over for alle, som arbejder i branchen 
for klimaanlæg – Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub. com). Det 
drejer sig om en spændende portal, som åbner en direkte kanal for 
distributører, installatører, ingeniører og indkøbere til en af markedets 
førende producenter.
Hjemmesiden indeholder et væld af information, de seneste versioner af 
software til Aquarea og Etherea, teknisk dokumentation, produktkataloger 
og billeder af virksomhedens brede sortiment af varmepumper og 
kølesystemer – alt samlet på en navigeringsvenlig og praktisk hjemmeside. 
Registrerede brugere vil også kunne downloade information om, hvordan de 
kan få fordel af særlige tilbud, gode råd og vejledning om, hvordan de 
f.eks. kan indrette og dekorere et showroom samt bruge Panasonic’s logoer 
og POS-materiale.

Aquarea Designer betyder også besparelse
Aquarea Designer beregner konstruktionens energiforbrug i form af varmt 
vand, opvarmning og cirkulationspumper. Programmet viser driftstider for 
udstyret og beregner COP-værdier (varmefaktor). Dette gør det nemt for 
konstruktøren at dokumentere for sine kunder, hvor meget de kan spare i en 
sammenligning med andre opvarmningsløsninger som konventionelle gasfyr, 
oliefyr, træpillefyr eller direkte elvarme. Lignende sammenligninger kan 
foretages for CO

2
-udledninger og besparelser.

Hent på www.panasonicproclub.com
eller brug din smartphone ved at downloade denne QR-kode:

NYHED! Energimærkegenerator Download energimærke for alle enheder i PDF-format

NYHED __ 01 AQUAREA
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Højtydende 3 kW (1-faset) 5 kW (1-faset) 7 kW (1-faset)

T-CAP 9 kW (3-faset) 12 kW (3-faset) 16 kW (3-faset)

Aquarea Split

Aquarea Mono-block

Højtydende 3 kW (1-faset) 5 kW (1-faset) 7 kW (1-faset)

T-CAP 9 kW (3-faset) 12 kW (3-faset) 16 kW (3-faset)

Bild 4 (F4) Bild 5 (F5) Bild 6 (F6)

Højtydende 5 kW (1-faset) 6 kW (1-faset)

T-CAP 9 kW (3-faset) 12 kW (3-faset) 16 kW (3-faset)

Aquarea HT 9 kW (3-faset) 12 kW (3-faset)

Bild 7 (F7) Bild 8 (F8)

Bild 1 (F1) Bild 2 (F2) Bild 3 (F3)

Aquarea serien

Aquarea All in One Split

NYHED NYHED

All in One

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

5,00 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Aquarea 
Højtydende

Aquarea
T-CAP

1-faset 3-faset

Køle- og varmedrift Køle- og varmedrift

Fremløbstemperatur

65 °C

HØJTEMP.
VARMEPUMPE

Aquarea
HT

Kun varmedrift

3-faset1-faset

Mono-block

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

5,00 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Aquarea 
Højtydende

Aquarea
T-CAP

3-faset

Køle- og varmedriftKøle- og varmedrift

Split

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

5,00 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Aquarea 
Højtydende

Aquarea
T-CAP

1-faset 3-faset

Køle- og varmedriftKøle- og varmedrift
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3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aq
ua

re
a 

Hø
jty

de
nd

e 
til

 ve
lis

ol
er

ed
e 

bo
lig

er
Al

l i
n 

On
e

1-faset
Køle- og 

varmedrift

WH-ADC0309G3E5
WH-UD03EE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD05EE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD07FE5
(F2)

Sp
lit 1-faset

Køle- og 
varmedrift

WH-SDC03H3E5
WH-UD03HE5
(F4)

WH-SDC05H3E5
WH-UD05HE5
(F4)

WH-SDC07F3E5
WH-UD07FE5
(F5)

M
on

o-
bl

oc
k

1-faset
Køle- og 

varmedrift

WH-MDC05F3E5
(F7)

WH-MDC06G3E5
(F7) 

Aq
ua

re
a 

T-
CA

P 
til

 k
ol

de
 ru

m
Al

l i
n 

On
e

3-faset
Køle- og 

varmedrift

WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
(F3)

Sp
lit 3-faset

Køle- og 
varmedrift

WH-SXC09F3E8
WH-SXC09F9E8
WH-UX09FE8 (F6)

WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8
(F6)

WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8
(F6)

M
on

o-
bl

oc
k

3-faset
Køle- og 

varmedrift

WH-MXC09G3E8
(F8)

WH-MXC12G9E8
(F8)

WH-MXC16G9E8
(F8)

Aq
ua

re
a 

HT
 ti

l e
fte

rm
on

te
rin

g
M

on
o-

bl
oc

k

3-faset Kun varmedrift

WH-MHF09G3E8
(F8)

WH-MHF12G9E8
(F8)

NYHED NYHED
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AQUAREA ALL IN ONE HØJTYDENDE / T-CAP
SPLIT 1-FASET / 3-FASET
KØLE- OG VARMEDRIFT

Klar til
internetstyring

INTERNETSTYRING

VALGFRIT

R410A

Miljøvenligt
kølemiddel

Opvarmning
med høj

5,00 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 års
garanti på 

kompressor
VARMT BRUGSVAND

Varmt
brugsvand

Nem
styring

med BMS

TILSLUTNING

Kedeltilslutning

EFTERMONTERING

KLAR TIL INTERNETSTYRING: Valgfrit.

A-klasse
cirkulationspumpe

HØJ EFFEKTIVITET

10 års
garanti på

vandbeholder

ErP-klar

2015

Højtydende 1-faset T-CAP 3-faset
Kit KIT-ADC3GE5 KIT-ADC5GE5 KIT-ADC7GE5 KIT-AXC9GE8 KIT-AXC12GE8 KIT-AXC16GE8
Indendørs enhed WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8
Udendørsenhed WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,84 4,74 4,28
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 9,00 12,00 16,00
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,59 3,44 3,10
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 9,00 12,00 16,00
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,85 2,72 2,49
Varmekapacitet ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20 4,60 9,00 12,00 16,00
COP ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,30 2,16 2,32 2,56 2,42 2,32
Kølekapacitet ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20
EER ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 3,17 2,81 2,56
Energiklasse ved 35 °C i i i i i i

Energiklasse ved 55 °C i i i i i i

Energiklasse vedt 55 °C til varmt brugsvand a a a a a a

Indendørs enhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 1.800 x 598 x 717 / 135 1.800 x 598 x 717 / 135 1.800 x 598 x 717 / 135 1.800 x 598 x 717 / 139 1.800 x 598 x 717 / 139 1.800 x 598 x 717 / 139
Hydrokit i Indendørs enheden
Vandrørsforbindelse mm R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
A-klasse pumpe Antal hastigheder 7 7 7 7 7 7

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 36 / 152 36 / 152 36 / 152
Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 9 9 9
Anbefalet sikring A 15 / 15 15 / 15 30 / 15 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Anbefalet strømkabel 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Beholder i indendørsenheden
Vandmængde L 185 185 185 185 185 185
Maksimal vandtemperatur °C 65 65 65 65 65 65
Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål Rustfri stål
Udendørsenhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 119
Kølemiddel (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 2,85 2,85 2,90
Rørdiameter Væske / Gasrør mm (”) 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Rørlængde virkeområde (Højdeforskel (ind/ud)) m 3 / 15 (5) 3 / 15 (5) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20)
Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-værdi gælder kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EC. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN14511. 1) Testet med isolering i henhold til EN12897.

Ned til
-27 °C i

opvarmningstilstand

UDENDØRSTEMPERATUR

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

Ned til
-27 °C i

opvarmningstilstand

UDENDØRSTEMPERATUR

100%
kapacitet
ved -15 °C

AQUAREA T-CAP

Højtydende 1-faset T-CAP 3-faset
Kit KIT-WC07F3E5 KIT-WXC09F3E8 KIT-WXC09F9E8 KIT-WXC12F9E8 KIT-WXC16F9E8
Indendørs enhed WH-SDC07F3E5 WH-SXC09F3E8 WH-SXC09F9E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8
Udendørsenhed WH-UD07FE5 WH-UX09FE8 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 7,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 4,46 4,84 4,84 4,74 4,28
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 6,55 9,00 9,00 12,00 16,00
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 3,34 3,59 3,59 3,44 3,10
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 5,15 9,00 9,00 12,00 16,00
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,68 2,85 2,85 2,72 2,49
Varmekapacitet ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 4,60 9,00 9,00 12,00 16,00
COP ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,32 2,56 2,56 2,42 2,32
Kølekapacitet ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) kW 6,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) W/W 2,63 3,17 3,17 2,81 2,56
Energiklasse ved 35 °C i i i i i

Energiklasse ved 55 °C i i i i i

Indendørs enhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 892 x 502 x 353 / 43 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 46 892 x 502 x 353 / 52
Pumpe Antal hastigheder 7 7 7 7 7

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 34 / 114 32 / 102 32 / 102 34 / 110 30 / 105
Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 20,1 25,8 25,8 34,4 45,9
Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3 9 9 9
Anbefalet sikring A 30 / 30 16 / 16 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Anbefalet strømkabel 1 / 2 mm² 3 x 4,0 eller 6,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Udendørsenhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 50 / 48 51 / 49 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 795 x 900 x 320 / 66 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 109 1.340 x 900 x 320 / 119
Kølemiddel (R410A) kg 1,45 2,85 2,85 2,85 2,90
Rørdiameter Væskerør mm (”) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Gasrør mm (”) 15,88 (5/8) 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Rørlængde virkeområde (Påfyldt længde) m 3 / 30 (10) 10 10 10 10
Påfyldning (R410A) g/m 30 50 50 50 50
Højdeforskel (ind/ud) m 20 20 20 20 20
Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-værdi gælder kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EC. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C). Ydelsesberegning i henhold til EN14511.
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NYHEDAQUAREA H-GENERATION HØJTYDENDE
SPLIT 1-FASET
KØLE- OG VARMEDRIFT - SDC
3 OG 5 kW
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INTERNETSTYRING

VALGFRIT
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2015
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NY AQUAREA- 
FJERNBETJENING

1-faset Køle- og varmedrift
Kit KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5
Indendørs enhed WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5
Udendørsenhed WH-UD03HE5 WH-UD05HE5
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 5,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 5,00 4,63
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 3,56 3,11
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,69 2,59
Varmekapacitet ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 3,20 4,20
COP ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,30 2,16
Kølekapacitet ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) kW 3,20 4,50
EER ved 35 °C (køling af vand ved 7/12 °C) W/W 3,08 2,69
Energiklasse ved 35 °C i* i*
Energiklasse ved 55 °C i i

Indendørs enhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 28 / 28 28 / 28
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44
A-klasse pumpe Antal hastigheder Variabel hastighed Variabel hastighed

Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 30 / 100 33 / 106
Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3
Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 3
Anbefalet sikring A 15 / 30 15 / 30
Anbefalet strømkabel 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5
Udendørsenhed
Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 47 / 47 48 / 48
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298
Kølemiddel (R410A) kg 1,20 1,20
Rørdiameter Væskerør mm (”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør mm (”) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Rørlængde virkeområde (Påfyldt længde) m 3-15 3-15
Påfyldning (R410A) g/m 20 20
Højdeforskel (ind/ud) m 5 5
Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 / +35 -27 / +35
Vandtilførsel Varmedrift / Køling °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-værdi gælder kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EC. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Ydelsesberegning i henhold til EN14511.
Bemærkning til energiklasse: Specifikationerne er baseret på de officielle bestemmelser om energirelaterede produkter (ErP) (EU-forordning nr. 811/2013, EN 14511 og EN 14825) for varmepumper, der officielt træder i kraft i september 2015. Energiklasser markeret med * overholder kravene i de nye bestemmelser fra september 2019 som energiklasse A+++.

MEGET STORE 

ENERGIBESPARELSER

A++

1. Nyt design
Flot, forbedret design
Hvidt, firkantet design uden synlige skruer. Moderne 
fjernbetjening, der kan fjernes fra enheden.

Installatørvenlig
· Styreenheden sidder nu på forsiden
·  Nem adgang til delene og let at installere, da hele 

rørføringen er placeret på række
·  Ny fjernbetjening med Full Dot-bredskærm og nye 

funktioner (kræver tilvalg af PCB-styringskortet 
CZ-NS4P)

· Mulighed for tilslutning af ekstra rumtemperatursensor

Kompakt med ekstra plads
Større værdi i 1 kompakt løsning:
· Vandfilter (nem adgang og hurtig montering med clips)
· Stopventil medfølger
· Flowsensor medfølger
· Forberedt til 3-vejs-ventil (tilvalget CZ-NV1 installeret)

NYHEDNy Aquarea H-generation
Komfort, når det er bedst
1. Nyt design
2. Avanceret styring
3. Højere effektivitet og værdi

3. Højere effektivitet og værdi
A++/A++
·  3 og 5 kW, der opfylder kravene i ErP-forordningen af 19. 

sept. som A+++

35°C
FOR LAV 

TEMPERATURSYSTEMER

A++55°C
FOR MEDIUM 

TEMPERATURSYSTEMER

A++

2. Avanceret styring
Brugervenlig
Ny fjernbetjening med 3,5”” Full Dot-skærm med 
baggrundlys. Menu med valg mellem 10 forskellige sprog 
(EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PO, SW, NO, DK), der er nem at 
bruge for både installatør og bruger.

Mobilitet
Fjernbetjeningen kan 
tages med rundt i boligen 
til f.eks. stuen.

Nyt tilbehør
PCB-styringskort (CZ-NS4P) som tilvalg
Med dette nye PCB-styringskort er det også muligt at styre 
en eller flere af følgende funktioner:
SG Ready, 0 – 10 V kravsignal, styringsfunktion med 2 
zoner (pumpe + blandingsventil), solvarme- og ekstern 
kontakt (varme/køling).

NYHED __ 01 AQUAREA
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5,08 COP
høj effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

1-faset køle- og varmedrift 3-faset
Udendørsenhed WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5 WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 5,00 6,00 9,00 12,00 16,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 5,08 4,46 4,84 4,74 4,28
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 4,80 5,00 9,00 12,00 16,00
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 3,75 3,45 3,59 3,44 3,10
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 4,50 5,15 9,00 12,00 16,00
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,98 2,68 2,85 2,72 2,49
Varmekapacitet ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 5,00 5,90 9,00 12,00 16,00
COP ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,56 2,22 2,54 2,40 2,32
Kølekapacitet ved 35 °C (køling af vand ved 7 °C) ¹ kW 4,50 5,50 7,00 10,00 12,20
EER ved 35 °C (køling af vand ved 7 °C) ¹ W/W 3,33 2,74 3,17 2,81 2,56
Energiklasse ved 35 °C i i i i i

Energiklasse ved 55 °C i i i i i

Lydtryksniveau Varmedrift / Køling dB(A) 49 / 47 49 / 47 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Lydeffektniveau Varmedrift / Køling dB 65 / 65 65 / 65 68 / 67 69 / 68 72 / 72
Mål / Nettovægt H x B x D mm / kg 865 x 1.283 x 320 / 107 865 x 1.283 x 320 / 112 1.410 x 1.283 x 320 / 155 1.410 x 1.283 x 320 / 155 1.410 x 1.283 x 320 / 161
Kølemiddel (R410A) kg 1,42 1,45 2,30 2,30
Vandrørsforbindelse R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Pumpe Antal hastigheder 7 7 7 7 7

Indgangseffekt (Min. - Maks.) W 34 / 96 36 / 100 32 / 102 34 / 110 38 / 120
Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 14,3 17,2 25,8 34,4 45,9
Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00
Indgangseffekt Varmedrift kW 0,985 1,34 1,86 2,53 3,74

Køling kW 1,35 2,01 2,21 3,56 4,76
Strømforbrug, opstart Varmedrift A 4,5 6,1 2,8 3,8 5,7

Køling A 6,1 9,3 3,4 5,3 7,2
Strømforbrug 1 / Strømforbrug 2 A 19,5 / 13,0 20,5 / 13,0 14,7 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Anbefalet sikring A 30 / 15 30 / 15 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Anbefalet strømkabel 1 / 2 mm² 3 x 4,0 eller 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 eller 6,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Vandtilførsel Varmedrift °C 20 – 55 20 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55

Køling °C 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20
COP-værdi gælder kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EC. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C) Ydelsesberegning i henhold til EN14511. Autoriseret servicepartner eller autoriseret installatør kan aktivere 
kølefunktionen på stedet ved særlig betjening via fjernbetjeningen.

AQUAREA G-GENERATION HØJTYDENDE / T-CAP
MONO-BLOCK 1-FASET / 3-FASET
KØLE- OG VARMEDRIFT - MDC / MXC
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3-faset
Udendørsenhed WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 9,00 12,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 4,64 4,46
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 9,00 12,00
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 3,45 3,26
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 9,00 12,00
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,14 2,52
Varmekapacitet ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) kW 9,00 12,00
COP ved -15 °C (Varmedrift af vand ved 35 °C) W/W 2,54 2,40
Varmekapacitet ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) kW 9,00 12,00
COP ved +7 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) W/W 2,29 2,22
Varmekapacitet ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) kW 9,00 10,30
COP ved +2 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) W/W 1,89 1,84
Varmekapacitet ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) kW 8,90 9,60
COP ved -7 °C (Varmedrift af vand ved 65 °C) W/W 1,63 1,62
Energiklasse ved 35 °C i i

Energiklasse ved 55 °C i i

Lydtryksniveau dB(A) 51 52
Mål H x B x D mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320
Nettovægt kg 162 162
Kølemiddel (R407C) kg 2,22 2,22
Vandrørsforbindelse R 1 ¼ R 1 ¼
Pumpe Antal hastigheder 7 7

Indgangseffekt (Min. - Maks.) W — —
Varmedriftsvandstrøm (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4
Kapacitet for indbygget elektrisk varmelegeme kW 3 9
Anbefalet sikring A 16 / 16 16 / 16
Anbefalet strømkabel 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Driftsområde Udendørstemperatur °C -27 / +35 -27 / +35
Vandtilførsel °C 25 – 65 25 – 65

COP-værdi gælder kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EC. Enhedernes Lydtryksniveau er den målte værdi 1 m foran hovedenheden og 1,5 m over jorden. Lydtryk ved varmedrift målt ved +7 °C (opvarmning af vand ved 55 °C) Ydelsesberegning i henhold til EN14511.

A-klasse
cirkulationspumpe

HØJ EFFEKTIVITET

100%
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AQUAREA T-CAP

65°C
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Beholdere Beholder af rustfri stål Emaljeret tank Emaljeret højeffektiv tank Emaljerede 2 spoler 
tank (for bivalent 
solenergi + HK)

Buffertank eller 
flowkontakt

Model WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5-1 PAW-TG20C1E3STD PAW-TG30C1E3STD PAW-TG40C1E3STD PAW-TG20C1E3HI PAW-TG30C1E3HI PAW-TG30C2E3STD PAW-BTANK50L

Vandmængde L 200 300 185 285 410 190 290 290 50
Maksimal vandtemperatur °C 75 75 95 95 95 95 95 95
Mål Høj mm 1.150 1.600 1.507 1.565 1.888 1.648 1.417 1.417 55

Diameter mm 580 580 580 680 760 680 760 760 45
Vægt kg 49 65 90 131 230 107 157 161
Elektrisk varmelegeme kW 3 3 3 3 3 3 3 3
Strømforsyning V 230 230 230 230 230 230 230 230
Beholderens indvendige materiale Rustfri stål Rustfri stål Emaljeret Emaljeret Emaljeret Emaljeret Emaljeret Emaljeret
3-Vejs ventil medfølger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
20 m kabel til temperatursensor medfølger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Varmedriftstid Værdi ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energifortabelser Værdi ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Vandbeholderens effektivitet Værdi ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energiklasse ved c c c c b b c b

Garanti 10 år 10 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år
Vedligeholdelse Nej Nej Hver år Hver år Hver år Hver år Hver år Hver år

Omfatter 3-vejsventil, forvarmersystem og sensor.

Varmtvandsbeholder og bufferbeholder i ét! PAW-TD20B8E3-NDS
Vandmængde L 185 (for DHW tank) / 80 (for buffer tank)
Maksimal vandtemperatur °C 100
Mål H x B x D mm 1.810 x 600 x 632
Nettovægt kg 150
Elektrisk varmelegeme kW 3
Strømforsyning V 230 - 2p
Beholderens indvendige materiale Rustfri stål
Varmevekslerflade m² 2,3
Energitab ved 65 °C¹ kWh/24t 1,3
A-klasse pumpe Antal hastigheder Trinløs (800-4250 o/m)

Tryktab (Min. / Maks.) kPa 5 / 6
Indgangseffekt (Min. / Maks.) W 3 / 45

Trevejsventil medfølger Ja
Sikkerhedstermostat Ja
Placering af elektrisk varmelegeme Mid
Elektrisk backup på buffertank Valgfri

NORDIC TANK

Ny Aquarea-beholder. DHW-beholder med reservebeholder
Den nye DHW 200 l-beholder er designet til eftermonteringer, og med en reservebeholder på 80 l er den specielt 
velegnet til hurtig integration med en eksisterende installation. Panasonic har udviklet en ny beholder med en 
reservebeholder på 80 l og en beholder til varmt brugsvand på 200 l. Denne beholder er udstyret med en 3-vejs-
ventil og en A-klasse-pumpe. Let at installere, pænt design, høj effektivitet ved produktion af varmt brugsvand 
og opvarmning. PAW-TD20B8E3-NDS.

BEHOLDERE
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Aquarea’s ventilerede radiatorer
Slimline Panasonic Aquarea Air radiatorer giver højeffektiv klimastyring. Med en dybde på lige under 
13 cm, er de på forkant af markedet. Aquarea Air passer nemt ind i hjemmet, og det elegante design og 
finesser er tydeligt at se i alle detaljer.

Det kompakte format er et resultat af en særligt innovativ udformning af ventilationsenheden og 
varmeveksleren. Tangentialventilatoren med asymmetriske blade har sammen med varmevekslerens store 
overflade skabt mulighed for stor luftgennemstrømning med lavt tryktab og lav støj. Den usædvanligt høje 
ventilationseffektivitet betyder, at motoren bruger betydeligt mindre energi (lav effekt). 
Ventilatorhastigheden justeres kontinuerlig efter temperaturen ved hjælp af proportionel integreret logik. 
Det giver betydelige fordele ved regulering af temperatur og luftfugtighed i sommerdrift.
Alle temperaturkurver og kapacitet kan findes på www.panasonicproclub.com.

32% MMEEERRRREEEE

EEFFEKKTTTIIVV EENNNNNDDDDD 

STAANNNNDDAARRRRRRDDDDDDDD 

RADDIIIAATTOORREEEERRRRR

Med Aquarea air

VAND VED
35 °C
PÅKRÆVET

Med almindelige radiatorer

2,0 kW 2,0 kW

VAND VED
65 °C
PÅKRÆVET
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Ventilatorspoler til varmepumpebrug PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900
Total Varmekapacitet W 138 160 217 470 570 223 360 708 1.032 1.188 273 475 886 1.420 1.703
Vandstrøm kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Vandtryktab kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Luftstrøm m³/t 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Hastighed Hovedventilator 
slukket

Super Min. Min. Med Maks. Hovedventilator 
slukket

Super Min. Min. Med Maks. Hovedventilator 
slukket

Super 
Min..

Min. Med Maks.

Maksimal indgangseffekt W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Lydtryksniveau dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Indløbsvandtemperatur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Udgangsvandtemperatur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Indløbslufttemperatur °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Udgangslufttemperatur °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Mål (H x B x D) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1.135 x 129
Nettovægt kg 17 20 23
Trevejsventil medfølger Ja Ja Ja
Berøringsskærm termostat Ja Ja Ja

Om vinteren bygger funktionsprincippet på mikro-ventilatorer med meget 
lavt energiforbrug og støjniveau, som sender varm luft fra varmeveksleren 
til indersiden af frontpanelet og opvarmer det effektivt. På denne måde kan 
enheden også give ordentlig opvarmningseffekt, uden at hovedventilatoren 
behøver køre. Systemet leverer et behageligt indeklima uden luftstrøm og 
gør det fuldstændigt lydløst. I sommerdrift stoppes luftstrømmen, som 
frembringes af mikro-ventilatorerne, for at undgå kondens på enhedens 
front.

Højeffektiv 
DC-ventilatormotor

Filtre

Afløb ved 
køledrift

En nye serie Fan coil’s til varmepumpeformål ved lave 
temperaturer:
Aquarea Air 200/700/900 til opvarmning.

Vigtigste fordele
·  Når det gælder vand

- Kun én temperatur på vandet i kredsløbet (35 °C)
- Ingen 2-zone sæt til at tage plads
- Ingen overløbsventil (fordi Aquarea Air har en 3-vejs ventil)
- Meget enkel at installere

·  Når det gælder effektivitet
-  COP-værdien med 35 grader varmt vand er 32 % højere i effektivitet 

sammenlignet med 45 grader varmt vand! (med MDF06, ved +7 °C)

Hovedfunktioner
·  Strålevarme afgives via frontpanelet
·  Høj varmekapasitet selv om ventilatoren ikke er i drift
·  4 ventilatorhastigheder. erase ”og kapasitet”
·  Eksklusivt design
·  Yderst kompakt (kun 12,9 cm dyb)
·  Mulighed for køle- og affugtningsfunktion hvis der tilsluttes afløb
·  3-vejs ventil medfølger (ingen overløbsventil er overflødig hvis der er 

tilsluttet mere end tre radiatorer er installeret i systemet)
· Termostat med touch-skærm

Aktiv radiator som kun bruger stråleeffekt ved varmedrift

PAW-AAIR-900
PAW-AAIR-200
PAW-AAIR-700

Aktiv radiator som bruger stråleeffekt og ventilator ved varmedrift Aktiv radiator i køledrift med ventilator

Strålevarme afgives 
via frontpanel

NYHED __ 01 AQUAREA
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Andre kontrols

Aquarea Manager-sæt
PAW-HPM12ZONE-U HPM med rumføler og sætpunktstilpasning til Split + følere
PAW-HPM12ZONE-M HPM med rumføler og sætpunktstilpasning til Mono-block + sensorer (for alle Mono-

block, herunder F-generator)
PAW-HPM12ZONELCD-U HPM med LCD Trådløs rumtermostat til Split + følere
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM med LCD trådløs rumtermostat til Mono-block + sensorer (for alle Mono-block, 

herunder F-generator)
PAW-HPM12ZONELCD-U HPM med rumføler og sætpunktstilpasning til Split F-type + føler
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM med LCD Trådløs rumtermostat til Split F-type + føler

Styring af ekstern el-varmer eller oliefyr
PAW-A2W-BIV NY: Bivalent styreenhed, tilgængelig i marts 2015

· Til styring af gas, oliekedel og andre energikilder
· Bivalente tilstande: alternativ, parallel og behov i reservebeholderen
· Overvågning af reservebeholderen

Aquarea Manager Accessories
PAW-HPM1 Aquarea Manager med LCD
PAW-HPM2 Aquarea Manager uden LCD
PAW-HPMINT-U Grænseflade til at forbinde Aquarea Manager til varmepumpe Aquarea Split (HPM kan styre 

alle parametre fra HK)
PAW-HPMINT-M Grænseflade til at forbinde Aquarea Manager til varmepumpe Aquarea Mono-block 

(HPM kan styre alle parametre fra HK)
PAW-HPMINT-F Grænseflade til at forbinde Aquarea Manager til varmepumpe Aquarea Mono-block og 

Split F type (HPM kan styre alle parametre fra HK)
PAW-HPMB1 Bufferbeholderføler
PAW-HPMDHW Buffertank sensor med brønd
PAW-HPMSOL1 Buffertank sensor sol (med højere temperaturområde)
PAW-HPMAH1 Vandmængde rørsensor til varmekreds
PAW-HPMR4 Rumføler + sætpunktstilpasning
PAW-HPMED Berøringsskærm
PAW-LANCABLE Netværkskabel
PAW-A2WSWITCH Netværksafbryder
PAW-DEWPOINTSENSOR Dugpunktføler
PAW-HPMUH Udendørstemperaturføler

PAW-HPMED / PAW-HPMLCDPAW-HPM1 / PAW-A2W-BIV PAW-HPM2 PAW-A2W-RTWIRELESSPAW-A2W-RTWIRED

Rumtermostater
PAW-A2W-RTWIRED Kablet LCD rumtermostat med ugentlig timer
PAW-A2W-RTWIRELESS Trådløs LCD rumtermostat med ugentlig timer

Hydraulic Accessories
PAW-2PMP2ZONE 2 zone-sæt, hydraulisk afbryder, manifold, 2 A-klasse pumper, 1 blandingsventil
PAW-FILTER 2 kontrolventiler + filter med 1”

Tilslutningsløsninger
PAW-AW-KNX-1i KNX grænseflade
PAW-AW-MBS-1 Modbus grænseflade
PA-AW-WIFI-1TE Grænseflade til IntesisHome til Aquarea modeller

Tilbehør

PAW-ADC-PREKIT PAW-ADC-CV150

CZ-NE1P

PCB-styringskort med ekstra funktioner som tilvalg
CZ-NS1P PCB til solenergi tilslutningssæt til splitsystemer
CZ-NS2P PCB til solenergi tilslutningssæt til Mono-block systemer
CZ-NS3P PCB til solenergi tilslutningssæt til Mono-block systemer 6 og 9 kW
CZ-NS4P PCB-styringskort for avancerede funktioner i generation H (se side 39)
Tilbehør varmekabel
CZ-NE1P Base pan varmer (for alle gamle Split og Mono-block, ikke for 3 og 5 kW)
CZ-NE2P Base pan varmer (for 3 og 5 kW)
CZ-NE3P Base pan varmer (for alle nye F generation produkter: F3, F6, F9)

Tilbehør for All In One
PAW-ADC-PREKIT Bøjelige rør til nem installation
PAW-ADC-CV150 Sidedæksel til montering af rør på bagsiden af All in One-enheden
Tilbehør for Aquarea Air
PAW-AAIR-LEGS-1 Sæt med 2 ben til understøttelse af Aquarea Air på gulvet og til beskyttelse af vandrør

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P

NYHED

Tilbehør til varmvandsbeholdere
CZ-TK1 Temperaturfølersæt til tredjeparts beholder (med kobberlomme og 6 m længde sensorkabel)
PAW-TS1 Beholdersensor med 6 meter kabellængde
PAW-TS2 Beholdersensor med 20 meter kabellængde

Tilbehør for udendørs
PAW-GRDBSE20 Solidt gulvstativ til Mono-block og udendørs Split (H 900 x B 425 x D 400 mm)
PAW-WTRAY Galvaniseret kondensatvandbakke til gulvstativ med 4 m opvarmerkabel med termostat
PAW-GRDSTD40 2 jordfundament i SBR, 200 mm høj, 600 mm lang til Mono-block eller dobbeltblok

PAW-GRDSTD40PAW-WTRAYPAW-GRDBSE20

PAW-TS1 / PAW-TS2CZ-TK1

Buffertank
PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 tilslutninger G1 1/4 

for installering på væg. Kan anvendes 
som flowkontakt eller buffertank

Tilbehør H-generation
CZ-NV1 Forberedt til 3-vejs-ventil 

(tilvalget CZ-NV1 installeret)
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2 varmepumper + af kedel med PAW-HPM12ZONE-U 3 varmepumper i kaskade med PAW-HPM12ZONELCD-U 

Temperaturstyring i 2 zoner med PAW-HPM12ZONE-U Temperaturstyring i 2 zoner + varmt brugsvand med PAW-HPM12ZONE-U

2 varmepumper i kaskade med PAW-HPM12ZONE-U Varmepumpe + styring af kedel med varmt brugsvand med PAW-HPM12ZONELCD-U

Eksempel på anvendelse af Aquarea Manager

NYHED __ 01 AQUAREA
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Ny Aquarea vandvarmere
Varmtvandsbeholder med indbygget varmepumpe
Varmepumpen er en af de mest energi- og omkostningseffektive metoder til opvarmning af vand. 
Pumpen er monteret på vandbeholderen og trækker energi fra den omgivende luft; denne ekstra 
energikilde bruges til at opvarme vandet til 55 °C.

Største fordele

· Op til 75 % energibesparelser

· Udvendig veksler

· Dobbelt beskyttelse anti-korrosion

· Luftkanaler

· Smart løsning for små boliger

· Elektronisk styreenhed
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Moderne bygninger er kendetegnet 
ved godt isolerede. Aquarea 
vandvarmer gør det muligt at 
ventilere hjemmet samtidigt med at 
afgivet varm luft anvendes til 
opvarmning af brugsvand.. Kølig 
luft kan føres ud af bygningen eller 
ind i en anden del af hjemmet, der 
skal nedkøles. Aquarea 
vandvarmerens design tjener også 
til at bevare funktionaliteten af det 
rum, hvor den er installeret.

Eksempel på ventilation med luftkanaler tilsluttet Aquarea vandvarmeren

En højteknologisk 
rotationskompressor sikrer højere 
energiudnyttelse og en højere 
effektfaktor, hvilket betyder 
væsentlige energibesparelser - op 
til 75 procent.

Fordele ved den nye Aquarea vandvarmer

Den er svøbt omkring indersiden af 
beholderens ydre beklædning og 
forebygger kalkaflejringer, hvilket 
forlænger enhedens levetid og øger 
sikkerheden.

Beskyttelsen af beholderen er 
imponerende ved brug af 
fremragende super-clean emalje og 
et stort magnesiumelement. De 
sikrer holdbarhed selv under de 
hårdeste driftsforhold uden 
skadelige tilsætningsstoffer i 
vandet.

DOBBELT BESKYTTELSE

ANTI-
KORROSION

OP TIL 75%
ENERGIBESPARELSER

ELEKTRONISK 
STYREENHED
MED LCD-
BERØRINGSSKÆRM

UDVENDIG 
VEKSLER

SMART 
LØSNING
FOR SMÅ BOLIGER 

LUFTKANALER

Dimensionerne og 
opvarmningsevnen for en 
mellemstor Aquarea 
varmtvandsbeholder kan nemt 
erstatte en eksisterende elektrisk 
vandvarmer. Den lille størrelse 
tillader installation på steder, hvor 
en traditionel elektrisk vandvarmer 
tidligere ville blive installeret.

Brugervenlig elektronisk 
styreenhed med LCD-
berøringsskærm på Aquarea 
vandvarmeren:
· Temperaturindstillinger og visning
·  Klokkeslæt og dag indstillinger 

og visning
· Visning af varmt vand til rådighed
· Klokkeslæt og dag programmering
· Hurtig opvarmning ”TURBO”-stilling
· Opvarmning til højere temp. (75 °C)
· Indstilling af flere dages fravær
· Uafhængig ventilationsfunktion
· Fejldiagnose

Eksempler på badeværelser
Den vægmonterede enhed suger varm, fugtig luft ind. Luften anvendes som 
energikilde til opvarmning af brugsvandet og ledes derefter ud af rummet 
gennem plastkanaler.

Vægmonterede varmepumper har mulighed for at forbinde luftkanaler til 
varmepumpen og dermed vælge områder til ind- og udgang af luft.

NYHED __ 01 AQUAREA
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GULVPLACERET VED -7 °C
HØJ KAPACITET: 200/273L
Den nydesignede DHW er klar til at opnå høj effektivitet selv ved 
temperaturer på ned til -7 °C. Med en varmtvandskapacitet på 200 
l og 273 l er det med denne serie muligt at tilslutte yderligere 
varmekilder, f.eks. solenergi. Varmepumpen afkøler og affugter 
luften, der enten pumpes ind udefra eller inde fra bygningen. Ved 
at vælge områderne til ind- og udgang af luft kan du ventilere og 
affugte nogle rum og samtidig lede den afkølede luft ud i 
omgivelserne eller ind i et andet rum, du ønsker at afkøle.

Teknisk fokus
· Energieffektivitet i klasse A
· 119,1 % energieffektivitet ηwh¹
· 1.204,2 kWh AEC årligt elforbrug¹
· 6,57 kWh dagligt elforbrug Qelec²
· Termostattemperaturindstillinger på 55 °C
· 0 værdi for smart

1) EU-forordning 812/2013 ; EN 16147:2010. 2) EN 16147:2010.

GULVPLACERET
HØJ KAPACITET: 200/285L
Den gulvplacerede Aquarea vandvarmer er designet til at opnå 
høje effektivitetsniveauer, især med større mængder varmt vand 
ved en kapacitet fra 200l til 285l. Disse modeller har også 
mulighed for tilslutning af andre varmekilder såsom solenergi. 
Varmepumpen afkøler og affugter luften, der enten pumpes udefra 
eller indefra bygningen. Ved at vælge områderne til ind- og 
udgang af luft kan du ventilere og affugte nogle rum og enten 
lede den afkølede luft ud i omgivelserne eller ind i et andet rum, 
du ønsker at afkøle.

Teknisk fokus
· Kapacitet: 200 og 300 liter
· Opretstående gulvversion
· Driftsområde fra +7 °C til +35 °C
·  En eller to ekstra rørformede varmevekslere til kombination med 

andre energikilder (centralvarme, solenergi, etc.)

Aquarea vandvarmer
· Elektronisk styreenhed
· Rotationskompressor
· Omsvøbt kondensator
·  Beholder fremstillet af 

højkvalitetsstålplade, emaljeret ved 
850 °C

·  Mg-anode til yderligere 
antikorrosionsbeskyttelse af 
beholderen

· Varmeisolering af høj kvalitet
· Miljøvenligt kølemiddel R134a
· Legionella kontrolprogram

VÆGMONTERET
MEDIUM KAPACITET: 80/100/120L
Aquarea vandvarmernes nye beholdere i mellemstørrelsen er 
designet med henblik på maksimal energibesparelse og som 
perfekt erstatning for en elektrisk vandvarmer, fås i 80, 100 og 
120l. Den traditionelle mellemstore beholder er blevet styrket 
med en varmepumpe med en fremragende energimæssig ydeevne. 
Varmevekslerens luft-til-vand design med luftkanaler muliggør 
valg af områder for luftens ind- og udgang, så den kan bruges 
forskellige steder i hjemmet (køkken, badeværelse, udestue, etc.).

Teknisk fokus
· Kapacitet: 80, 100 og 120 liter
· Lodret vægmontering
· Driftsområde fra -7 °C til +35 °C
· LCD-berøringsskærm

1. Luftkanal - kold luft
2. Digital styreenhed
3. Gevindbøsning til det elektriske varmelegeme
4. Beskyttende magnesium-anode
5. Luftkanal - varm luft
6. Varmepumpeenhed med rotationskompressor
7. Polyurethane-isolering (uden CFC og HCFC)
8. Varmevekslere
9. Emaljeret beholder
10. Temperatursensor-beskyttelsesrør
11. Omsvøbt kondensator
12. Tilførsel af koldt vand

1. Luftkanal - kold luft
2. Digital styreenhed
3. Elektriske varmelegeme
4. Beskyttende magnesium-anode
5. Luftkanal - varm luft
6. Varmepumpeenhed med rotationskompressor
7. Polyurethane-isolering (uden CFC)
8. Varmevekslere
9. Emaljeret beholder
10. Temperatursensor-beskyttelsesrør
11. Omsvøbt kondensator
12. Tilførsel af koldt vand
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1. Varmepumpeenhed med rotationskompressor
2. Luftkanaler
3. Emaljeret beholder
4. Polyurethane-isolering (uden CFC og HCFC)
5. Temperatursensorbeskyttelsesrør
6. Beskyttende magnesium-anode
7. Varmeflange
8. Omsvøbt kondensator
9. Elektronisk styreenhed med LCD-berøringsskærm
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Model Gulvplaceret ved -7 °C* Gulvplaceret Vægmonteret
Reference PAW-DHWM200A PAW-DHWM300A PAW-DHWM300AE PAW-DHWM200ZC PAW-DHWM300ZC PAW-DHWM300ZE PAW-DHWM80ZNT PAW-DHWM100ZNT PAW-DHWM120ZNT
Volumen l 208 295 273 200 285 280 80 100 120
Tilslutningernes mål
Højde / med luftkanaler mm 1.540 x 670 x 690 1.960 x 670 x 690 1.960 x 670 x 690 1.540 / 1.680 1.940 / 2.080 1.940 / 2.080 1.197 x 506 x 533 1.342 x 506 x 533 1.497 x 506 x 533
Diameter mm 660 660 660
Tilslutninger til vandforsyningen G1 G1 G 1 G 1 G 1 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Luftkanalernes dimensioner mm/m Ø160 / — Ø160 / — Ø160 / — Ø 150 / 10 Ø150 / 10 Ø150 / 10 Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10
Nettovægt / med vand kg 149 / 365 164 / 459 187 / 475 120 / 320 149 / 434 166 / 446 58 / 138 62 / 162 68 / 188
Varmepumpe
Nominel elektrisk effekt W 490 490 490 620 620 620 250 250 250
Reference aftapningscyklus L XL XL L XL XL M M M
Energiforbrug ved valgt cyklus A7 / W10-55 ¹ kWh 4,32 6,20 6,20 4,90 7,26 7,26 2,45 2,35 2,51
Energiforbrug ved valgt cyklus A15 / W10-55 ² kWh 4,08 5,90 5,90 — — — 2,04 2,05 2,08
COP-værdi, vandvarmer (A7 / W10-55) EN 16147 ¹ 2,90 3,10 3,10 2,60 2,80 2,80 2,65 2,63 2,61
COP-værdi, vandvarmer (A15 / W10-55) EN 16147 ² 3,10 3,30 3,30 — — — 3,10 3,10 3,10
COP-værdi EN 255-3 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Energiklasse h h h a a a a a a

Tilført effekt ved stand-by ifølge EN16147 W 25 22 22 47 40 40 19 20 27
Lydstyrke / lydtryk ved 1m afstand dB / dB(A) — / 60 — / 60 — / 60 56,7 / 44,0 56,7 / 44,0 56,7 / 44,0 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5
Kølemiddel R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Mængde af kølemiddel g 1.150 1.150 1.150 780 780 780 540 540 540
Driftsområde - lufttemperatur °C -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 +7 / +35 +7 / +35 +7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35
Luftens nominelle strømningshastighed m³/t 490 490 490 480 480 480 100 - 230 100 - 230 100 - 230
Maksimalt tryktab 3 Pa 80 (ved 360 m³/t 

(60 %))
80 (ved 360 m³/t 
(60 %))

80 (ved 360 m³/h 
(60%))

90 90 90 70 (90) 70 (90) 70 (90)

Maksimumtemperatur °C 55 55 55 55 55 55
Program for bekæmpelse af legionella °C — — — 65 65 65
Beholder
Emaljeret stålbeholder / beskyttende magnesium-anode + / + + / + + / + + / + + / + + / + + / + + / + + / + 
Gennemsnitlig isoleringstykkelse mm 57 57 57 40 - 85 40 - 85 40 - 85
Beskyttelsesgrad IP24 IP24 IP24 IP 21 IP 21 IP 21 IP24 IP24 IP24
Varmeveksler - bund
Tilslutning G1 G1 G1 G 1 / — G 1 / — G 1 / G 1
Vekslerområde m² 1,05 / — 1,60 / — 1,60 / 1,09
Varmeveksleroverflade for en varmevekslerversion m² — / 1,45 — / 2,7 / 1,6 + 1 —
Elektriske specifikationer
Maksimalt energiforbrug W 2.490 2.490 2.490 620 620 620 2.350 2.350 2.350
Antal elektriske varmelegemer x effekt W 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000
Spænding / frekvens V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 
Elektrisk beskyttelse A 16 16 16 16 16 16
Driftstryk (Beholder / varmeveksler) Mpa (bar) 0,6 (6) / 0,9 (9) 0,6 (6) / 0,9 (9) 1,0 (10) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 
Maksimumtemperatur
Beholder / varmeveksler °C 85 / 85 85 / 85 85 / 85
Opvarmning med varmepumpe °C 55 55 55 55 55 55
Opvarmning med elektrisk varmelegeme °C 75 75 75 75 75 75
Tilbehør
Installation af elek. varmelegeme til forbindelsesbøsning G 6/4 + + + 
Transportdata
Emballagemål mm 800 x 800 x 1.760 800 x 800 x 2.150 800 x 800 x 2.150 750 x 750 x 1.700 750 x 750 x 2.100 750 x 750 x 2.100 575 x 600 x 1.365 575 x 600 x 1.510 575 x 600 x 1.665

1) Opvarmning af sanitetsvand op til 55 °C med en indløbslufttemperatur på 7 °C, luftfugtighed på 89 % og indløbsvandtemperatur på 10 °C. Ifølge EN16147. 2) Opvarmning af sanitetsvand op til 55 °C med en indløbslufttemperatur på 15 °C, luftfugtighed på 74 % og 
indløbsvandtemperatur på 10 °C. Ifølge EN16147. 3) Normal ventilatorhastighed 60 %, højere ventilatorhastighed - specialindstilling på 80 %.
* Når tilsluttet under tryk er brug af sikkerhedsventilen obligatorisk. Midlertidige data.

Ekstra varmekildeLuftkanaler

Udvendig veksler

Isolering af høj kvalitet

Indirekte rørformet luftvar-
meelement

Under tryk

Lodret gulvmontering Lodret vægmontering

PAW-DHWM80ZNT // PAW-DHWM100ZNT // PAW-DHWM120ZNTPAW-DHWM200ZC // PAW-DHWM300ZC // PAW-DHWM300ZE

PAW-DHWM200A // PAW-DHWM300A // PAW-DHWM300AE

NYHED

Elektronisk styreenhed med 
LCD-berøringsskærm

Korrosionsbeskyttelse med 
magnesiumanode.

Hurtig opvarmning
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Varmekapasiteter baseret på udetemperatur og vand frem

Kapacitetskurve ved varmedrift
Aquarea H-generation Højtydende. Split 1-faset. Køle- og varmedrift - SDC. 3 og 5kW
WH-SDC03H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,31 2,45 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,05 3,00 1,64 1,83 2,85 1,78 1,60 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,12 2,86 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,40 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,85 3,78 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,42 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,60 5,32 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,18 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,06 3,20 1,20 2,67

WH-SDC05H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,82 2,30 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,52 2,76 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,68 1,95 1,88 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,27 3,31 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 1,02 4,93 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,69 2,97 5,00 1,89 2,65

Kapacitetskurve ved køledrift
Aquarea H-generation Højtydende. Split 1-faset. Køle- og varmedrift - SDC. 3 og 5kW
Modeller WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW). Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.
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Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Kapacitet, vandmængde (L/min) Kapacitet, vandmængde (L/min)

Ek
st

er
nt

 st
at

isk
 tr

yk
 (k

Pa
)

En
er

gi
fo

rb
ru

g 
(W

)

Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Min. Pumpe hastighed 4Pumpe hastighed 2 Pumpe hastighed 6Pumpe hastighed 1 Pumpe hastighed 5Pumpe hastighed 3 Maks.
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Kapacitetskurve ved varmedrift
Aquarea G-generation højtydende Mono-block 1-faset. Køle- og varmedrift - MDC
WH-MDC05F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,00 1,82 2,75 5,00 1,95 2,56 5,00 2,20 2,27 5,00 2,45 2,04 5,00 2,70 1,85 5,00 2,95 1,69
-7 4,50 1,44 3,13 4,50 1,51 2,98 4,50 1,64 2,74 4,50 1,78 2,53 4,50 1,94 2,32 4,30 2,12 2,03
2 4,80 1,22 3,93 4,80 1,28 3,75 4,80 1,40 3,43 4,50 1,52 2,96 4,30 1,57 2,74 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,91 5,49 5,00 0,99 5,08 5,00 1,13 4,42 5,00 1,26 3,97 5,00 1,44 3,47 5,00 1,63 3,07
25 5,00 0,67 7,46 5,00 0,71 7,04 5,00 0,78 6,41 5,00 0,86 5,81 5,00 0,98 5,10 5,00 1,10 4,55

WH-MDC06G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,15 2,50 2,46 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,15 1,65 5,00 3,32 1,51
-7 5,18 1,68 3,09 5,15 1,92 2,68 5,13 2,17 2,37 5,10 2,41 2,12 5,45 2,81 1,94 5,80 3,20 1,81
2 5,00 1,23 4,08 5,00 1,45 3,45 5,00 1,68 2,99 5,00 1,90 2,63 5,00 2,19 2,28 5,00 2,48 2,02
7 6,00 1,13 5,33 6,00 1,35 4,46 6,00 1,58 3,81 6,00 1,80 3,33 6,00 2,09 2,87 6,00 2,38 2,52
25 7,30 0,78 9,42 7,10 0,93 7,63 6,90 1,09 6,36 6,70 1,24 5,40 6,50 1,41 4,61 6,30 1,58 3,99
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Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Kapacitet, vandmængde (L/min) Kapacitet, vandmængde (L/min)
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Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Min. Pumpe hastighed 4Pumpe hastighed 2 Pumpe hastighed 6Pumpe hastighed 1 Pumpe hastighed 5Pumpe hastighed 3 Maks.

Kapacitetskurve ved køledrift
Aquarea G-generation højtydende Mono-block 1-faset. Køle- og varmedrift - MDC
Modeller WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5
Tamb CC IP CC IP CC IP CC IP CC IP CC IP
LWC 7 7 14 14 18 18 7 7 14 14 18 18
18 1,95 0,45 2,20 0, 45 2,45 0,50 4,64 0,91 5,83 0,99 6,74 0,94
25 5,00 1,25 6,30 1,20 6,30 0,80 5,85 1,43 9,55 1,73 9,81 1,68
35 4,50 1,35 5,10 1,50 5,00 1,00 5,50 2,03 6,70 2,06 7,30 2,05
43 3,75 1,75 4,50 1,80 4,25 1,20 4,56 2,34 6,31 2,47 7,14 2,45

Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW). Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

Kapacitetskurve ved køledrift
Aquarea Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift SDC
Modeller WH-SDC07F3E5
Tamb CC IP
LWC 7 7
16 5,09 0,86
25 6,58 1,73
35 6,00 2,28
43 5,14 2,67

Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).
Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.

Kapacitetskurve ved varmedrift
Aquarea Højtydende Split 1-faset. Køle- og varmedrift SDC
WH-SDC07F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,85 2,49 4,60 1,98 2,32 4,60 2,17 2,12 4,60 2,40 1,92 4,55 2,66 1,71 4,50 2,98 1,51
-7 5,15 1,78 2,89 5,15 1,92 2,68 5,08 2,12 2,40 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,65 1,81
2 6,70 1,81 3,70 6,55 1,96 3,34 6,58 2,27 2,90 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
7 7,00 1,41 4,96 7,00 1,57 4,46 7,00 1,75 4,00 7,00 2,10 3,33 6,90 2,28 3,03 6,80 2,70 2,52
25 7,00 0,77 9,09 7,00 0,91 7,69 6,40 1,01 6,34 6,10 1,15 5,30 5,90 1,31 4,50 5,70 1,47 3,88
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Varmekapasiteter baseret på udetemperatur og vand frem

Kapacitetskurve ved varmedrift
Aquarea T-CAP Split 3-faset. Køle- og varmedrift - SXC
WH-SXC09F3E8 / WH-SXC09F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-SXC12F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,50 6,24 1,84 11,10 6,62 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-SXC16F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,50 2,46 16,00 6,89 2,32 16,00 7,50 2,13 16,00 8,10 1,98 15,60 8,76 1,78 15,20 9,41 1,62
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,31 1,93 16,00 9,05 1,77
2 16,00 4,59 3,49 16,00 5,16 3,10 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 7,10 2,26 16,00 7,88 2,03
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 16,00 5,51 2,91 16,00 6,21 2,58
25 16,00 1,90 8,42 16,00 2,40 6,67 16,00 2,90 5,52 16,00 3,40 4,71 16,00 3,86 4,15 16,00 4,31 3,71

Kapacitetskurve ved køledrift
Aquarea T-CAP Split 3-faset. Køle- og varmedrift - SXC
Modeller WH-SXC09 WH-SXC12 WH-SXC16
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
16 7,00 1,36 5,15 7,50 1,41 5,32 9,62 1,59 6,05
25 7,65 1,91 4,01 8,90 2,16 4,12 10,51 2,81 3,74
35 7,00 2,21 3,17 10,00 3,56 2,81 12,20 4,76 2,56
43 6,25 2,66 2,35 8,00 3,01 2,66 10,08 5,43 1,86

Tamb: Udetemperatur (°C). LWC: Fremledningstemperatur (°C). HC: Varmekapacitet (kW). IP: Input (kW).
Værdierne er målt af Panasonic i overensstemmelse med EN14511-2 standarden. Værdierne skal betragtes som vejledende og kan ikke garanteres.
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Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Kapacitet, vandmængde (L/min) Kapacitet, vandmængde (L/min)
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Hydraulisk pumpeydeevne for varmepumper af F-typen: F-pumpe i klasse A (5 kW og 16 kW)

Min. Pumpe hastighed 4Pumpe hastighed 2 Pumpe hastighed 6Pumpe hastighed 1 Pumpe hastighed 5Pumpe hastighed 3 Maks.
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Funktionslamperne lyser, og displayet viser en fejlkode.
·  Sluk for enheden, og oplys fejlkoden til 

din autoriserede forhandler/installatør
·  Timer-funktionen annulleres, når displayet 

viser en fejlkode

Forceret varmedrift knap.
·  Reservevarmesystemet fungerer også som en ekstra enhed, hvis 

der opstår et problem med udendørs enheden
· Tryk på for at afbryde den forcerede opvarmningsfunktion
·  Mens den forcerede opvarmningsfunktion er aktiveret, tillades ingen 

andre funktioner

Fejlkodeliste

Fejlkode Fejl / Beskyttelseskontrol Fejlmønster Primært kontrolpunkt til afhjælpning
H12 Indendørs og udendørs enhed matcher ikke hinanden i kapacitet 90 sekunder efter, at systemet er tændt · Forbindelseskabel mellem indendørs/udendørs enhed

· Styrekort til indendørs/udendørs enhed
· Se specifikationer og kombinationstabel i kataloget

H15 Defekt temperatursensor på udendørs enhedens kompressor Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren på kompressoren er defekt eller afbrudt
H23 Defekt temperatusensor til indendørs enhedens kølemiddel Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til kølemidlet er defekt eller afbrudt
H38 Indendørs og udendørs enhed matcher ikke hinanden — · Styrekort til indendørs/udendørs enhed
H42 Unormalt kompressortryk — · Temperatursensor på rør til udendørs enheden

· Tilstoppet ekspansionsventil eller filter
· Mangel på kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden
· Kompressor

H62 Defekt vandflow-switch Fortsæt i 1 minut · Vandflow-switch
H64 Unormalt højt tryk i kølemiddelkredsløbet Fortsæt i 5 sekunder · Tryk-switchen på udendørs enheden er defekt eller afbrudt
H70 Defekt overbelastningsbeskyttelse til elpatron Fortsæt i 60 sekunder · Elpatronens OLP kan være frakoblet eller aktiveret
H72 Fejlsignal fra transduceren til varmtvandsbeholderen Fortsæt i 5 sekunder · Sensoren på varmtvandsbeholderen
H76 Defekt kommunikation til/fra indendørs enhedens kontrolpanel — · Indendørs enhedens kontrolpanel er defekt eller afbrudt
H90 Defekt kommunikation mellem indendørs og udendørs enhederne > 1 minut efter driftstart · Kabelforbindelser mellem indendørs og udendørs enheder

· Styrekort til indendørs/udendørs enhed
H91 Defekt overbelastningsbeskyttelse til intern elpatron Fortsæt i 60 sekunder · Vandvarmerens OLP fungerer ikke eller er aktiveret
H95 Forkert tilslutning af indendørs enhed/udendørs enhed — · Indendørs/udendørs enhedens strømforsyning
H98 Overbelastningsbeskyttelse mod højt tryk i udendørs enheden — · Tryksensor på udendørs enheden

· Cirkulationspumpen eller vandlækage
· Tilstoppet ekspansionsventil eller filter
· Overskydende kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden

H99 Frostsikring på indendørs enhedens varmeveksler — · Indendørs enhedens varmeveksler
· Mangel på kølemiddel

F12 Tryk-switch aktiveret Opstår 4 gange · Tryk-switch
F14 Forkert omdrejningstal på udendørs enhedens kompressor Opstår 4 gange · Udendørs enhedens kompressor
F15 Låsningsdefekt på udendørs enhedens ventilatormotor Opstår 2 gange · Styrekort til udendørs enheden

· Udendørs enhedens ventilatormotor
F16 Overbelastningsbeskyttelse for den totale drift Opstår 3 gange · Overskydende kølemiddel

· Styrekort til udendørs enheden
F20 Overophedningsbeskyttelse, udendørs enhedens kompressor Opstår 4 gange · Temperatursensor på kompressortanken

· Tilstoppet ekspansionsventil eller filter
· Mangel på kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden
· Kompressor

F22 Overophedningsbeskyttelse IPM (effekttransistor) Uppstår 3 gange · Forkert varmeveksling
· IPM (effekttransistor)

F23 Max. indikering for strømforsyning til udendørs enheden (DC) Uppstår 7 gange · Styrekort til udendørs enheden
· Kompressor

F24 Fejl i kølingprocessen Uppstår 2 gange · Mangel på kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden
· Lav kompression i kompressoren

F25 Fejl ved omskiftning køledrift/varmedrift Opstår 4 gange · 4-vejs ventil
· V-spole

F27 Fejlsignal fra tryk-switch Fortsæt i 1 minut · Tryk-switch
F36 Defekt udetemperatursensor på udendørs enheden Fortsæt i 5 sekunder · Lufttemperatursensor på udendørs enheden
F37 Defekt temperatursensor på indgående vand Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til det indkommende vand er defekt eller afbrudt
F40 Defekt temperatursensor på udløbsrøret til udendørs enheden Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til udendørs enhedens udløbsrør er defekt eller afbrudt
F41 PFC-styring Opstår 4 gange · Spænding ved PFC
F42 Defekt temperatursensor til den udendørs varmeveksler Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til udendørs enhedens varmeveksler er defekt eller afbrudt
F43 Defekt afrimningssensor udendørs Fortsæt i 5 sekunder · Afrimningssensoren på udendørs enheden er defekt eller afbrudt
F45 Defekt temperatursensor til udgående varmt vand fra indendørs 

enheden
Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren i vandforsyningen er defekt eller afbrudt

F46 Åbent kredsløb i udendørs enhedens transformator — · Mangel på kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden
· Lavt tryk i kompressoren

F95 Overbelastningsbeskyttelse ved køledrift — · Tryksensoren på udendørs enheden
· Cirkulationspumpen eller vandlækage
· Tilstoppet ekspansionsventil eller filter
· Overskydende kølemiddel
· Styrekort til udendørs enheden

F48 Defekt temperatursensor til udendørs enhedens EVA-udgang Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til udendørs enhedens EVA-udgang er defekt eller afbrudt
F49 Defekt temperatursensor til udendørs enhedens bypass-udgang Fortsæt i 5 sekunder · Temperatursensoren til udendørs enhedens bypass-udgang er defekt eller afbrudt

Fejlkoder
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Panasonic Nordic, filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN
Telefon: +46 8 680 26 00

För mer information, logga in på:
www.aircon.panasonic.dk
blogg.panasonicnordic.com/da 

 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper
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Du må ikke tilføje eller erstatte kølemidlet med andre end den anførte type. Producenten er ikke 
ansvarlig for skader og forringelse af sikkerhed på grund af brugen af det andet kølemiddel.
Udendørsenhederne i dette katalog indeholder fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi over 150.

Service support for installatører

+45 369 277 99
support.dk@eu.panasonic.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.04667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.04667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.04667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b0053006d0061006c006c006500730074002000460069006c0065002000530069007a0065005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


