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Új Aquarea tartály puffer
tartállyal
A Panasonic bemutatja új, puffer tartállyal
ellátott használati melegvíz-tartályát,
amely tökéletesen beépíthető új és
meglévő rendszerekbe.
A 3 és 16 kW közötti teljesítményű Aquarea
hőszivattyúk teljes palettájával
kombinálható, és rendkívül hatékony
megoldást biztosít.

S
U T Ó L AG O E Z
LÉSH
E
R
E
Z
S
L
FE
IDEÁLIS

Aquarea tartály: rendkívül energiatakarékos megoldás
A levegő hőszivattyúkhoz megfelelő melegvíz-tartály megválasztása rendkívül
fontos. Ez a kifejezetten az Aquarea levegő hőszivattyú termékcsaládhoz kifejlesztett
új tartály megbízható és kiemelkedően hatékony melegvíz-készítést biztosít. A
tartályba integrált 80 literes puffer tartály akkor is megfelelő hőmérsékletű fűtővizet
biztosít, amikor a tartályból használati meleg vizet vételeznek, így a ház komfortja
folyamatosan fenntartható.
Az intelligens kialakítású Aquarea tartály kevés helyet foglal, így ideális megoldást
kínál utólagos felszereléshez. A tartály tetején található csatlakozásoknak, az
egyszerűen kinyitható előlapnak és az integrált háromutas szelepnek és „A”
energiaosztályú szivattyúnak köszönhetően a telepítés és a karbantartás gyorsan
és egyszerűen elvégezhető. A tartály a nagy hőátadó felületeknek köszönhetően
gyorsan és hatékonyan felmelegíti a vizet.
Az Aquarea tartály „A” energiaosztályú szivattyúja magas szállítási teljesítményt
biztosít, így bármilyen típusú és kialakítású ingatlanban (pl. radiátoros fűtéshez,
padlófűtéshez, kombinált rendszerekhez) ideálisan alkalmazható. A 185 literes,
hengeres, rozsdamentes acél használati melegvíz-tartály a berendezés teljes
élettartamát kiszolgálja. A poliuretán használata hatékony szigetelést biztosít. Ennek
köszönhetően a tartály a ház bármely részében, akár a garázsban is telepíthető, a
felszerelés helye nem befolyásolja a rendszer hatásfokát.

A 3 és 16 kW közötti teljesítményű Aquarea
hőszivattyúk teljes palettájával kombinálható,
és rendkívül hatékony megoldást biztosít.

· 185 literes használati melegvíz-tartály · 80 literes puffer tartály · Kompakt méretű
ház: 600 x 632 mm · Nagy hőátadó felület, kiemelkedő hatékonyság: 2,3m2 · 50
mm vastag poliuretán tartályszigetelés · 3 kW-os tartalék fűtőbetét a használati
melegvíz-tartályhoz · Egyszerűen hozzáférhető szerelőnyílás a puffer tartály tartalék
fűtőbetétjéhez (a fűtőbetét nem tartozék) · „A” energiaosztályú szivattyú a szekunder
fűtőkörben · Csak 1,81 m-es magasság · A tartály tetején elhelyezett csatlakozások ·
Honeywell 3 utas szelep

Szigetelés
PUR 50 mm

Hengeres használati
melegvíz-tartály

háromutas szelep

Egyszerű telepítés:
· A tartály tetején elhelyezett csatlakozások
· Egyszerűen csatlakoztatható a Panasonic
Aquarea osztott és monoblokk hőszivattyúkhoz
· Egyszerűen telepíthető, mert a háromutas
szelep és az „A” energiaosztályú szivattyú be
van építve a tartályba
· Nagy teljesítményű, Wilo 25/6 „A”
energiaosztályú szivattyú
· Hosszú élettartamú rozsdamentes acél tartály
· Négyszögletes ház, amely a legtöbb
lakóingatlanba egyszerűen beépíthető

Sorkapcsok a
háromutas szelephez,
a keringető szivattyúhoz, az
elektromos fűtőbetét érzékelőjéhez
Elektromos kapcsolódoboz
3 kW-os elektromos fűtőbetét
Túlmelegedés
elleni védelem

Puffer tartály

Keringető szivattyú
Wilo Yonos Para 25/6
„A” energiaosztály

Termékeink jelen katalógusban közölt adatai az esetleges sajtóhibáktól eltekintve érvényesek, azonban a termékek folyamatos innovációjából kifolyólag, a gyártó előzetes figyelmeztetés nélkül kisebb változtatásokat hajthat végre a termékeken. A katalógus egészének vagy egyes részeinek másolása a Panasonic UK Ltd. kifejezett felhatalmazása nélkül tilos.

Légtelenítő szelep
DN50 csatlakozás
(a választható elektromos
fűtőbetéthez)
Leeresztő szelep

Hőszivattyú visszatérő ága

Radiátorok visszatérő ága
Anód
Használati hideg víz bevezetés

Használati meleg víz kivezetés
A hőszivattyú felől
ELŐREMENŐ ÁG A
HASZNÁLATI MELEG
VÍZHEZ
(B csatlakozónyílás)
ELŐREMENŐ ÁG A
RADIÁTOROKHOZ
(A csatlakozónyílás)

Egyszerűen telepíthető,
mert a háromutas
szelep és az „A”
energiaosztályú
szivattyú már a
tartályba van szerelve.

Tartály és puffer tartály egyben!
A használati meleg víz űrtartalma

Egyszerű telepítés

Radiátorok felé

Kábel bevezető
tömszelencék

l

Maximális vízhőmérséklet
°C
Méretek
Ma x Szé x Mé
mm
Tömeg
kg
Elektromos fűtőbetét
kW
Áramellátás
V
A tartály belső anyaga
Hőcserélő felület
m²
Energiaveszteség 65 °C-on¹
kWh / 24 h
„A” energiaosztályú Sebességfokozatok száma
szivattyú
Nyomásesés (min. / max.)
kPa
Felvett teljesítmény (min./max.) W
Tartalmazza a háromutas szelepet
Biztonsági termosztát az elektromos fűtőbetét automatikus
kikapcsolásával üzemzavar esetén
Az elektromos fűtőbetét helye
Garancia a tartályra
Garancia az elektromos alkatrészekre

PAW-TD20B8E3-NDS
185 (a használati melegvíz-tartályba) / 80
(a puffer tartályba)
100
1810 x 600 x 632
150
3
400 - 2 fázis / 230 - 1 fázis
Rozsdamentes acél. EN 1.4162
2,3
1,3
Fokozatmentes (800-4250 ford./perc)
5 / 62
3 / 45
Igen
Igen
Középen
5 év
2 év

1) Szigetelve, az EN 12897 szabvány hengeres használati melegvíz-tartályokra vonatkozó előírásainak megfelelően bevizsgálva

Ha tudni szeretné, a Panasonic hogyan gondoskodik Önről, látogassa meg a
www.aircon.panasonic.eu honlapot.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország

www.eggeassociats.net

Az Aquarea tartály előnyei

