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Lämpöpumppu, 80 %  
energiasta ilmaiseksi

Ilma-vesilämpöpumpputekniikkaan perustuva 
Aquarea on erittäin tehokas ja ympäristöystävällinen 

järjestelmä. Se ottaa talteen energiaa ympäristön 
ilmasta ja siirtää sen kotisi lämmityksessä 
tarvittavan veden ja lämpimän käyttöveden 

lämmitykseen ja jopa jäähdyttää talosi, jos niin 
haluat. Järjestelmä ottaa jopa 80 % tarvittavasta 

energiasta ympäristön ilmasta – myös erittäin 
alhaisissa lämpötiloissa.

Mukautuu kotisi oloihin
Aquarea High Performance Monobloc -tuotesarjan 

laitteet ovat erittäin joustavia. Tarjolla on useita 
erilaisia kapasiteetteja (5–9 kW), joten voit 

halutessasi valita pienemmän alkuinvestoinnin ja 
alempien käyttökulujen vaihtoehdon. Jos kotisi on 

hyvin eristetty, miksi asentaisit liian suuren 
laitteiston, joka maksaa enemmän ja jonka 

käyttökulut ovat suuremmat?
Malliston järjestelmät mukautuvat täysin kotisin 

tarpeiden mukaan huolimatta siitä, onko se uusi talo 
vai remonttikohde, ja ne pystyvät tuottamaan jopa 

60 °C:n lämpöistä käyttövettä.

AQUAREA MONOBLOC J -SUKUPOLVEN LAITTEET TUOTTAVAT YHDEN 
PIENIKOKOISEN ULKOYKSIKÖN KAUTTA SEKÄ LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ 
ETTÄ LÄMPÖÄ LÄMPÖPATTEREIHIN JA LATTIALÄMMITYKSEEN.

Tilaasäästävä ratkaisu
Aquarea High Performance Monobloc on 

ihanteellinen tilaasäästävä ratkaisu kaikkiin koteihin, 
sillä yksikön sisällä ei tarvita erillistä sisäyksikköä. 

Yksikön kätevän suunnittelun ansiosta kaikki 
kylmäaine pysyy suljettuna pienikokoisen 

ulkoyksikön sisällä, joten kiinteistön sisään tarvitsee 
viedä vain vesiputket. Jos haluat säästää tilaa 

entistäkin enemmän, voit yhdistää Aquarea 
Monobloc -laitteen yhdistelmäsäiliöön, jossa on  

sekä lämpimän käyttöveden säiliö että puskurisäiliö. 

Lisää käyttömukavuutta
Aquarea-lämpöpumppu pystyy säätämään  
tarkasti lämpötilaa luotettavien Panasonic-
invertterikompressorien ansiosta. Aquarea 

lämmittää kotisi tehokkaasti myös vaativammissa 
olosuhteissa (–20 °C). Aquarea voi myös tarjota 

jäähdytystä kesällä ja tuoda lämmintä  
käyttövettä koko vuoden ajan.

Siinä on monta säätömahdollisuutta, joilla  
voit varmistaa täydellisen asumismukavuuden.
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Miksi Panasonic on paras valinta?
Panasonicilla on yli 60 vuoden kokemus 

lämpöpumpuista, ja se on valmistanut valtavan 
määrän kompressoreita. Panasonic on laadun tae, ja 
siksi se menestyy niin hyvin Euroopan markkinoilla.

Panasonic on Euroopan lämpöpumppujärjestön 
jäsen, Aquarea valmistetaan Euroopassa ja Aquarea 

Smart Cloud ‑palvelua operoidaan Euroopassa 
erittäin tehokkaasti suojatuilla palvelimilla. 

Nämä ovat kaikki syitä, miksi sinun kannattaa 
valita Panasonic, kun haluat luotettavaa 

eurooppalaista laatua.



Uusi Aquarea Monobloc J -sukupolven lämpöpumppu on helppo asentaa uusiin tai olemassa oleviin 
asennuskohteisiin ja kaikenlaisiin kiinteistöihin.
Jos talossa on alhaisen lämpötilan lämpöpattereita tai lattialämmitys, erittäin tehokas Aquarea-
lämpöpumppumme on hyvä ratkaisu. Tämä ratkaisu voi toimia itsenäisesti, tai se voidaan yhdistää 
olemassa olevaan kaasu- tai öljykäyttöiseen lämmitysjärjestelmän rinalle tarpeen mukaan. 

AQUAREA MONO-BLOC J -SUKUPOLVEN LAITTEET. LISÄÄ SÄÄSTÖÄ,  
LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA LISÄÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA.

Tulevaisuuden tekniikkaa

R32‑kylmäainekaasu: ”Pieni” mutta kaiken 
mullistava muutos
Panasonic suosittelee R32-kylmäainetta, koska se 
on ympäristöystävällisempi ratkaisu. R22- ja R410A-
kylmäaineisiin verrattuna R32-kylmäaineella on erittäin 
alhainen mahdollinen vaikutus otsonikerroksen 
tuhoutumiseen ja ilmaston lämpenemiseen.

1. Innovatiivinen asennus
·  Uusi kylmäaine on täysin puhdasta, mikä helpottaa 

kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä

2. Ympäristöön liittyvät innovaatiot
·  Ei lainkaan haitallista vaikutusta otsonikerrokseen
·  75 % pienempi vaikutus ilmaston lämpenemiseen 

R410A-kylmäaineeseen verrattuna

3.  Taloudelliset ja energiankulutukseen liittyvät 
innovaatiot

·  Alhaisemmat kustannukset ja suuremmat säästöt
·  Suurempi energiatehokkuus kuin R410A-kylmäaineella

·  Korkea lämmitys- ja jäähdytyskapasiteetti, myös 
erittäin alhaisilla ulkolämpötiloilla

· Yksi ulkoyksikkö, joka on erittäin tehokas
· Hydroboxia ei tarvita
· Uusiin asennuksiin ja matalaenergiataloihin

·  Erinomainen tehokkuus ja vähäisemmät 
CO2-päästöt

· Lisävarusteena saatava älypuhelinohjaus
·  Toimii jäähdytystilassa ulkolämpötilan ollessa jopa 

vain 10 °C
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* Käyttöliittymän kuvaa voidaan muuttaa ilman erillisilmoitusta.

KATSO ESITTELY

Todellista etähuoltoa mahdollisimman 
yksinkertaisesti:
Aquarea Service Cloud -palvelun avulla asentajat 
voivat hoitaa asiakkaidensa lämmitysjärjestelmiä 
etänä, mikä säästää sekä aikaa että rahaa. Se 
myös nopeuttaa reagointia ja parantaa siten 
asiakastyytyväisyyttä.

Edistyneitä toimintoja etähallintaan 
ammattilaisille tarkoitetuissa näyttönäkymissä:
· nopea yleisnäkymä
· virhelokihistoria
· kaikki yksikön tiedot 
· tilastot aina saatavissa
· useimmat asetukset käytettävissä.

AQUAREA SMART CLOUD: EDISTYNEIDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS 
NYKYPÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN TARPEISIIN.

Aquarea Smart Cloudin yhteistyökumppani on

Aquarea Smart Cloud loppukäyttäjille
Helppoa ja tehokasta energianhallintaa
Aquarea Smart Cloud on paljon muutakin kuin 
vain yksinkertainen termostaatti, joka kytkee 
lämmityslaitteen päälle tai pois päältä. Se on tehokas ja 
fiksu palvelu, jolla voit ohjata etänä kaikkia lämmitys- ja 
lämminvesitoimintoja, mm. valvoa energiankulutusta.

Miten se toimii?
Yhdistä Aquarea J- ja Aquarea H -sukupolven järjestelmä 
pilvipalveluun langattomalla tai langallisella 
lähiverkkoyhteydellä. Käyttäjä voi pilviportaaliin yhteyden 
muodostettuaan ohjata etänä kaikkia yksikön toimintoja. 
Lisäksi kumppanit voivat tehdä etähallinta- ja 
etävalvontatoimintoja räätälöityjen toimintojen avulla. 

Aquarea Service Cloud asentajille ja huoltohenkilöstölle

IFTTT:hen yhdistetty Aquarea Comfort Cloud on tarkoitus tulla saataville vuoden 2019 syksyllä



Mono‑bloc‑järjestelmä. Lämpimän käyttöveden  
säiliöt (lisävaruste) 

yhdistelmäsäiliö, emaloitu säiliö tai 
ruostumattomasta teräksestä 

valmistettu säiliö.

Lämpöä talteen ottava  
ilmanvaihto + lämpimän 

käyttöveden säiliö (lisävaruste).

1 2 3

Ohjaa järjestelmää 
älypuhelimella tai 

tietokoneella (lisävaruste, 
edellytyksenä CZ-TAW1).

Lämpöpumppu +  
HIT‑aurinkopaneeli 

(lisävaruste).

Jäätymisenestoventtiili
(lisävaruste,  

PAW-A2W-AFVLV).

Langallinen  
LCD‑huonetermostaatti,  

jossa on viikkoajastin 
(lisävaruste,  

PAW-A2W-RTWIRED).

Langaton  
LCD‑huonetermostaatti,  

jossa on viikkoajastin 
(lisävaruste,  

PAW-A2W-RTWIRELESS).

5 6
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Puhallinkierukat lämmitykseen  
ja jäähdytykseen (lisävaruste).

Yhdistämällä Aquarea Mono‑blociin erittäin tehokkaita lisävarusteita voit saada 
entistäkin suurempia energiasäästöjä.
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Lisävarusteet (valinnaiset)

PAW‑TD20C1E5 200 l:n säiliö – ruostumatonta terästä

PAW‑TD30C1E5 300 l:n säiliö – ruostumatonta terästä

PAW‑TA20C1E5STD 200 l:n säiliö – emaloitu

PAW‑TA30C1E5STD 300 l:n säiliö – emaloitu

PAW‑TD20B8E3‑1 Yhdistelmäsäiliö 185 l + 80 l – emaloitu

PAW‑TD23B6E5 Yhdistelmäsäiliö 230 l + 60 l – ruostumatonta terästä

PAW‑3WYVLV‑HW Kolmitieventtiili lämpimän käyttöveden säiliöihin

Lisävarusteet (valinnaiset)

PAW‑BTANK50L‑2 50 l:n puskurisäiliö

CZ‑TAW1 Aquarea Smart Cloud kauko-ohjaukseen ja huoltotoimiin 
langattomalla tai langallisella lähiverkkoyhteydellä

PAW‑A2W‑RTWIRED Huonetermostaatti

PAW‑A2W‑RTWIRELESS Langaton LCD-huonetermostaatti

PAW‑A2W‑AFVLV Jäätymisenestoventtiili

1) Äänenvoimakkuus 811/2013-, 813/2013-asetusten ja EN12102-1:2017-standardin mukaan +7 °C:ssa. 2) WH-MDC-mallit ovat ilmatiiviitä. 
EER- ja COP-laskelmat on tehty EN14511-standardin mukaisesti. * Saatavissa toukokuussa 2020.

Yksivaiheinen lämmitys ja jäähdytys

Ulkoyksikkö WH‑MDC05J3E5 WH‑MDC07J3E5 WH‑MDC09J3E5

Lämmityskapasiteetti/COP (A +7 °C, W 35 °C) kW/COP 5,00/5,08 7,00/4,76 9,00/4,48

Lämmityskapasiteetti/COP (A +7 °C, W 55 °C) kW/COP 5,00/3,01 7,00/2,82 8,95/2,78

Lämmityskapasiteetti/COP (A +2 °C, W 35 °C) kW/COP 5,00/3,57 7,00/3,40 7,45/3,13

Lämmityskapasiteetti/COP (A +2 °C, W 55 °C) kW/COP 5,00/2,27 6,30/2,16 7,00/2,12

Lämmityskapasiteetti/COP (A -7 °C, W 35 °C) kW/COP 5,00/2,78 6,80/2,81 7,50/2,63

Lämmityskapasiteetti/COP (A -7 °C, W 55 °C) kW/COP 5,00/1,85 6,30/1,86 7,00/1,80

Jäähdytyskapasiteetti/EER (A 35 °C, W 7 °C) kW/EER 5,00/3,31 7,00/3,06 9,00/2,71

Jäähdytyskapasiteetti/EER (A 35 °C, W 18 °C) kW/EER 5,00/5,05 7,00/4,73 9,00/4,25

Kausittainen energiatehokkuus – lämmitys keskivertoilmastossa (W35 °C / W55 °C)
ηs % 202/142 193/130 193/130

SCOP 5,12/3,63 4,90/3,32 4,90/3,32

Energialuokka, lämmitys keskivertoilmastossa (W35 °C / W55 °C) A+++...D A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Kausittainen energiatehokkuus – lämmitys lämpimässä ilmastossa (W35 °C / W55 °C)
ηs % 237/165 227/160 227/160

SCOP 6,00/4,20 5,75/4,07 5,75/4,07

Energialuokka, lämmitys lämpimässä ilmastossa (W35 °C / W55 °C) A+++...D A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++

Kausittainen energiatehokkuus – lämmitys kylmässä ilmastossa (W35 °C / W55 °C)
ηs % 160/115 164/116 164/116

SCOP 4,08/2,95 4,18/2,98 4,18/2,98

Energialuokka, lämmitys kylmässä ilmastossa (W35 °C / W55 °C) A+++...D A++/A+ A++/A+ A++/A+

Äänenvoimakkuus osakuormalla 1) Lämmitys dB(A) 59 59 59

Äänenvoimakkuus, täydellä kuormalla Lämmitys/jäähdytys dB(A) 64/65 68/67 69/68

Mitta K x L x S mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320

Nettopaino kg 99 104 104

Kylmäaine (R32) / CO2-ekv. 2) kg / t 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878

Vesiputkiliitäntä Tuumaa R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Pumppu
Nopeuksien lukumäärä Säädettävä nopeus Säädettävä nopeus Säädettävä nopeus

Tuloteho (min./maks.) W 34/96 36/100 39/108

Lämmityksen vesivirtaus (∆T = 5 K, 35 °C) l/min 14,3 20,1 25,8

Integroidun sähkölämmittimen kapasiteetti kW 3 3 3

Tuloteho
Lämmitys kW 0,985 1,47 2,01

Jäähdytys kW 1,51 2,29 3,32

Käyttö- ja käynnistysvirta
Lämmitys A 4,7 7,0 9,3

Jäähdytys A 7,0 10,5 14,7

Virta 1 A 12 17 17

Virta 2 A 13 13 13

Suositeltu sulakekoko A 30/15 30/15 30/16

Suositeltu kaapelikoko, virransyöttö 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Toiminta-alue (ulkolämpötila)
Lämmitys °C –20...+35 –20...+35 –20...+35

Jäähdytys °C 10–43 10–43 10–43

Vedenpoistoliitäntä
Lämmitys °C 20–60 20–60 20–60

Jäähdytys °C 5–20 5–20 5–20

Uudet Aquarea High Performance 
Mono‑bloc J ‑sukupolven 
yksivaiheiset laitteet. Lämmitys ja 
jäähdytys ‑ MDC • R32‑kylmäaine
· Lisävarusteena saatava älypuhelinohjaus
· Suurin sallittu hydraulimoduulin lähtölämpötila: 60 °C
·  Korkea lämmitys- ja jäähdytyskapasiteetti, myös erittäin  

alhaisilla ulkolämpötiloilla
· Toimii jopa vain –20 °C:n lämpötilassa
·  Toimii jäähdytystilassa ulkolämpötilan ollessa jopa 

vain 10 °C
· Sisäinen magneettisuodatin helpottaa asennusta

CZ‑TAW1
Pilvipalveluyhteys. Käyttäjän 
ohjaustoimintoja sekä asentajan 
etähuoltotoimenpiteitä varten.ErP 35 °C 

A+++...DErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
A+++...D

A++

ErP 55°C
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www.aircon.panasonic.fi

Panasonic Marketing Europe GmbH, filial in Finland,
Perintökuja 8, FIN-01510 Vantaa, Finland

ehpa

Yhteensopiva älykkään sähköverkon kanssa: Aquarea HPM:n ansiosta Aquarea-tuotesarjan tuotteilla (Bi-bloc 
ja Mono-bloc) on SG Ready (yhteensopiva älykkään sähköverkon kanssa) -merkintä, jonka on myöntänyt 
Bundesverband Wärmepumpe (Saksan lämpöpumppujärjestö). Merkintä näyttää älykkäästi ohjattuun 
sähköverkkoon liitetyn Aquarean todellisen kapasiteetin. MCS-sertifikaatin numero: MCS HP0086.*

OPTIONAL WLAN
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DHW

BMS 
CONNECTIVITY

BOILER 
CONNECTION SOLAR KIT

R32 
FLOW SENSOR WATER FILTER

ADVANCED 
CONTROL

PYSTYY TOIMIMAAN ÄÄRIMMÄISEN 
ALHAISELLA ULKOLÄMPÖTILALLA KUUMAN VEDEN SYÖTTÖ

60 °C

AUTOMAATTINEN NOPEUS

A-LUOKAN
VESIPUMPPU

5,08
COP

–20 °C
ErP 35 °C 
A+++...D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
A+++...D

A++

ErP 55°C

R32-kylmäainekaasu. R32-kylmäainekaasua käyttävät järjestelmät ovat ympäristöystävällisempiä kuin R22- ja R410A-
kylmäainetta käyttävät järjestelmät. — Invertterikompressori säätää lämpötilaa tarkemmin ja pitää ympäristön lämpötilan 
muuttumattomana. Samalla se alentaa energiankulutusta ja vähentää toimintaääniä. — Lämmin käyttövesi. Aquarean 
avulla voit myös lämmittää lämpimän käyttöveden erittäin alhaisin kustannuksin lisävarusteena saatavan kuumavesipullon 
avulla. — Magneetilla varustettu vedensuodatin. J-sukupolven laitteisiin tarkoitettu pikakiinnitystekniikalla varustettu 
vedensuodatin, johon pääsee helposti käsiksi. — Vedensuodatinanturin uusiminen. 

Aquarea-lämpöpumppumme voidaan yhdistää olemassa olevaan tai uuteen lämminvesivaraajaan, vaikka ulkolämpötila olisi 
erittäin alhainen. — Aurinkokennosarja. Jos haluat tehdä Aquarea-lämpöpumpustasi vieläkin tehokkaamman, voit yhdistää 
se aurinkokennoihin lisävarustesarjan avulla. — Edistynyt ohjausjärjestelmä. Kauko-ohjaimessa on leveä 3,5 tuuman 
taustavalaistu näyttö. Valikkotoiminnot ovat saatavissa 17 eri kielellä, joka helpottaa sen käyttöä niin asentajalle kuin 
käyttäjällekin. Kauko-ohjain sisältyy J-sukupolven laitteisiin. — Internet Control (lisävaruste). Internet Control on seuraavan 
sukupolven sovellus, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen ilmastointi- tai lämpöpumppuyksikköjen internetetäohjauksen mistä 
tahansa Android- tai iOS-älypuhelimen, tablettilaitteen tai tietokoneen kautta. — Yhteydet. Tietoliikenneportti voidaan 
integroida sisäyksikön sisään, jolloin sen avulla voit yhdistää Panasonic-lämpöpumppusi helposti kotisi tai rakennuksen 
hallintajärjestelmään ja ohjata pumppusi toimintoja. — 5 vuoden takuu kompressorille. Myönnämme ulkoyksikköjemme 
kompressoreille viiden vuoden takuun.

Aquarea High Performance: Energiansäästöä
Aquarea High Performance takaa sekä tehokkaan lämmityksen että käyttöveden lämmityksen. Sen 
sisäisten ominaisuuksien, kuten vedensuodattimen, vesivirtausanturin ja valinnaisen Smart Cloud 
-etäpilvipalvelun, ansiosta sen ylläpito onnistuu erittäin helposti. Se pystyy toimimaan myös jopa 

vain –20 °C:n lämpötilassa.
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