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Uusi Aquarea All in One
Vesimoduuli ja 200 litran säiliö (3–16 kW)
Uusi Panasonic Aquarea All in One täyttää uudisrakennusmääräykset.
Aquarea All in One on uusi Panasonic-lämpöpumppu sisäilman 
lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä käyttöveden lämmitykseen. Uusi 
tuotesarja yhdistää parhaan lämmönsiirtotekniikan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
lämminvesivaraajan, jolla on 10 vuoden takuu. Laite tarjoaa myös markkinoiden parhaan COP-arvon.
Suuritehoinen ratkaisu täyttää uudisrakennusmääräykset, ja sen asentaminen on nopeaa ja helppoa. 
Tehtaalla valmiiksi asennettu putki lyhentää asennusajan puoleen. Putkiliitännät on sijoitettu 
kätevästi yksikön pohjaan, mikä myös helpottaa asentamista. All in One on kompakti ratkaisu etenkin 
kodinhoitohuoneeseen. Monipuoliset säätimet mahdollistavat kahden lämpöalueen säätämisen, 
vuorokäytön ja ryhmäjärjestelmän.
• Tehokas ratkaisu
• Nopea, helppo ja kustannustehokas asennus. Putkitus yksikön pohjan kautta
• A-luokan kiertovesipumppu
• 200 litran varaaja ruostumattomasta teräksestä 10 vuoden takuulla
• Helppo säätää HPM-ohjausyksiköllä
• Tiivis eristys pienentää energiahäviötä
• Suuri lämmönvaihdinpinta parantaa hyötysuhdetta
• Kompakti: 1 800 x 598 x 717 (K x L x S)
• Suorituskykyisin Aquarea-vesimoduuli veden lämmitykseen
• Huolto ja sähköliitännät etupuolelta
• Sisäänrakennetut suodattimet
• Lähtevän veden enimmäislämpö 55 °C

Huom! Jäähdytystila voidaan aktivoida ohjelmasta. Aktivoinnin saa suorittaa vain 
huoltoyhteistyökumppani.
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Aquarea All in One sopii 
täydellisesti uusiin 
taloihin, mutta varsinkin 
korjaushankkeisiin, joissa se 
säästää asennusaikaa ja tilaa.

Kompakti
Vesimoduuli ja lämminvesivaraaja 
yhdessä.

Helppo ja nopea asentaa
Sisäyksikön ja lämminvesivaraajan välisiä 
asennustöitä ei tarvita. Sisältää 
mudanerottimen.

Tarvikkeet: 
PAW-ADC-PREKIT: Joustavat putket helpottavat asennusta.
PAW-ADC-CV150: Sivusuojat putkitukseen All in One -yhdistelmän 
taustapuolelle.
Lisätietoa löytyy tarvikesivulta.

Ainutlaatuisia All in One -ominaisuuksia
• Laaja valikoima, jopa 14 yhdistelmää (3–16 kW)
• Tehoa uudisrakennuksiin ja matalaenergiataloihin
• T-CAP kylmiin oloihin, taattu teho -15 °C:n asti ilman lisälämmitystä

Parasta Panasonicilta:
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämminvesivaraaja, jonka 

tehokas eristys minimoi energiahäviön
• Suuri lämmönvaihdinpinta vähentää myös energiahäviötä
• Suorituskykyisin Aquarea-moduuli veden lämmitykseen

Panasonic on kompressoreiden ykkönen
Jo 200 miljoonaa kompressoria valmistanut Panasonic on alansa ykkönen. 
Kompressori on jokaisen lämpöpumpun sydän.

Korkea hyötysuhde
Panasonic tarjoaa markkinoiden parhaan hyötysuhteen:
• Lämmityksen COP jopa 5
• Käyttövesilämmityksen COP jopa 2,5
• A-luokan pumppu All in One -yhdistelmässä

Uusi helppokäyttöinen kaukosäädin
• Automaattinen tila lämmitykseen ja jäähdytykseen
• Näyttää energiankulutuksen
• Lomatilan asetus
• Hiljainen tila
• Lattialämmityksen betoninkuivaustila
• Jäähdytyskäytön lukitus
• 7-nopeuksinen A-luokan pumppu

Esiasennussarja PAW-ADC-PREKIT (lisävaruste)
Ainutlaatuinen sarja helpottaa ja nopeuttaa asentamista.

Taustapuoli

Se
in

ä

Seinään 
kytkettävät putket. 
Joko ylöspäin tai 
suoraan seinään 
(jokaiselle 
valinnalle sarjassa 
on kaksi liitäntää)

Vaihtoehdot:
1. Suoraan seinään
2. Ylös pitkin seinää

Jokaisella koneeseen liitettävällä 
putkella on sulkuventtiili

Putkia tukeva levy. 
Kiinnitettävä

Joustavat eristetyt putket

EtupuoliAll in One 
-yhdistelmä

sivulta

Ylhäältä

1. Säätöpaneeli
2. Kiertovesipumppu
3. Ohjauskortin suoja
4. Paisunta-astia 10 l
5. Vedensuodatinsarja

6. Kolmitieventtiili
7. Ilmausventtiili
8. Ylipaineventtiili
9. Virtausvalvontakytkin
10. Vedenpainemittari

Lämmitys

Veden tuloliitäntä

Kylmäaine
LÄMMINVESIVARAAJA

High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen)

T-CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)
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Säätölaitteen uudistukset
Parempi käyttöliittymä:
1. Uusi lomatila 
2. Energiankulutusnäkymä

Nestekidenäyttö:
1. Laajentamalla nestekidenäyttöä 

käyttötila tulee näkyviin vasemmalle 
ja oikealla puolelle

2.  Lisätty automaattinen tila ja poistettu 
sulatuksen ilmoitus (vilkkuva HEAT)

3. Pois- ja päälle kytkentä ulkoisella 
katkaisimella

4. Lisätty painike kWh ja Hr (tuntia)

5. Uusi lomapainike
6  Toimintojen Force ja Error reset 

paikkoja on vaihdettu

Ohjaus- ja 
liitäntämahdollisuudet
Panasonic tarjoaa asiakkailleen uusinta tekniikkaa, joka on suunniteltu 
mahdollisimman hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi. Ohjaus- ja 
liitäntämahdollisuudet kuuluvat olennaisesti käyttömukavuuteen. Voit 
säätää ja valvoa lämpöpumpun toimintaa mistä päin maailmaa tahansa 
Panasonicin Internet-sovellusten avulla.

Edistyksellinen H-sukupolven säädin
Suuri nestekidenäyttö helpottaa lämpöpumpun ohjaamista. 
Kaukosäädin voidaan irrottaa sisäyksiköstä ja asentaa olohuoneeseen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Suuri nestekidenäyttö (3,5 tuumaa)
• Huipputarkka taustavalaistu näyttö
• Helppo asetusten määritys
• Ohjaus helposti vaikkapa olohuoneesta
• Litteä ja innovatiivinen muotoilu
• Lämpötila-anturi sisältyy ohjausyksikköön

Lä
m

pö
til

a

Päivää

· 1 porras päivässä (enint. 99 porrasta)
· Väh. 25–55 °C

Säätimen uudet ominaisuudet
Lisää käyttömukavuutta ja säästöjä.

Uudet toiminnot asentajalle
• Lattialämmityksen betoninkuivaustila: Ohjelma nostaa lattialämmityksen 

lämpötilaa hitaasti
• Lämmitys- ja jäähdytystila: Valtuutettu huoltaja tai asentaja saa 

aktivoida jäähdytystilan säätimen erikoistoiminnolla kohteessa
• 7-nopeuksisen pumpun nopeus on valittavissa

Uudet toiminnot käyttäjälle
• Automaattinen tila valitsee lämmityksen tai jäähdytyksen ulkolämpötilan 

mukaan
• Energiankulutus kertoo kokonaiskulutuksen 

sekä lämmityksen, jäähdytyksen ja käyttöveden 
lämmityksen energiankulutuksen

• Lomatila palauttaa järjestelmään esiasetetun 
lämpötilan lomamatkan jälkeen

2

6 5 6

3

4

11
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Panasonicilta saat:
Trendit, tilastot, kodin energiankäytön optimoinnin, hälytyksen, ohjauksen 
ja ylläpidon, kaikki asiakirjat.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Käynnistysvalmis järjestelmä
• Jopa 610 valmiiksi määritettyä kytkentämallia
• Ryhmäjärjestelmä mahdollinen suurissa asennuksissa
• Kaasulämmityskattiloiden vuorosäätö
• Kahden lämmitysalueen säätö
• Yhteensopiva älykkään sähköverkon kanssa
• Mahdollisuus hyödyntää aurinkosähköä
• Kaikkien parametrien säätö verkon kautta
• Helppo asentaa –asetusten määritys vie vain kolme minuuttia

Tekniset tiedot
• Uusi toiminto: älykäs asennus
• Kahden lämmityspiirin säätö
• Ilmankuivausohjelma betoninkuivaukseen
• Aurinkokennojen ja älyverkon liitäntä
• Automaattinen vaihto lämmityksestä jäähdytykseen
• Yökatkaisin: sisäinen Energy Manager
• Aurinkojärjestelmän säätö
• Lämmin käyttövesi on etusijalla
• Helppo käynnistää – helppo käyttää
• 7 lähtörelettä
• 0,10 voltin lähtöjännite
• 8 anturituloa (PT1000)
• USB-liitäntä (lataus, huolto, kaukosäädin, kehitys)
• RS485-liitäntä (tietoliikenne muiden lämpöpumppujen kanssa)
• RS485-liitäntä (erilliselle näytölle)
• Sisäänrakennettu taustavalaistu tekstinäyttö

Helppo asennus
Helppo asentaa kaappiin, oveen tai DIN-
kiskoon ilman ruuveja.
Asennettavissa myös suoraan seinään.

Asennus ja asetusten määritys on helppoa
Paikoillanne: Jopa 600 esiohjelmoitua sovellusta tai järjestelmäkaaviota.
Valmiit: Ilmoita käynnistyksen yhteydessä sovellusten tai 
järjestelmäkaavioiden määrä.
Hep! Säätölaite alkaa toimia valittujen kaavioiden mukaan.

Seuraavan sukupolven Aquarea Manager
Ohjausyksiköiden uudessa sukupolvessa on joustavat, itsenäiset sisäilman 
ja käyttöveden lämmityksen säätimet.

Sisäänrakennetulla näytöllä tai ilman Lisävarusteena on saatavilla ulkoinen kosketusnäyttö

Lisävarusteet

Uusi Aquarea Heat Pump Manager (HPM)
Reititinliitännän ansiosta kaikki lämmitysjärjestelmän tiedot saadaan 
verkkoon. Asentajat, huoltoyritykset ja käyttäjät voivat etävalvoa asennusta.
HPM:n käynnistystila on entistä yksinkertaisempi. Vuorokäyttöisen 
järjestelmän käynnistys kestää vain 10 minuuttia.

PAIKOILLA... 

VALMIIT... 

HEP!
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Internet-ohjaus
Voit ohjata lämpöpumppua mistä tahansa. Voit säätää 
sisäilmaa ja pienentää energiankulutusta.

Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin (Android tai iOS) tai verkkoon liitetyn 
tietokoneen (vain mallissa PA-AW-WIFI-1) sekä verkkoyhteyden.

Helppo asentaa ja käyttää
Liitä Internet-ohjaus mukana tulevalla kaapelilla ilmastointijärjestelmään 
tai lämpöpumppuun ja yhdistä se sitten langattomaan verkkoon.
Internet-ohjaus vie kotisi pilveen. Tällöin kaikki, joilla on yhteys 
säätölaitteeseen, voivat ohjata kodin lämmitystä helposti ja älykkäästi. 
Tähän ei tarvita erityisiä tietoliikenne- tai tietokonetaitoja, palvelimia, 
sovittimia eikä kaapeleita.

Ohjainyksikkö on pieni laatikko, joka kiinnitetään ilmastointijärjestelmän 
sisäyksikön lähelle. Säätimeksi käy älypuhelin, tabletti tai tietokone.
Kun käynnistät sovelluksen älypuhelimessa, tabletissa tai tietokoneessa, 
voit säätää sisäilmaa kuten tavallisella kaukosäätimellä. Internet Control 
-sovellus on ladattavissa AppStoressa ja GooglePlay-kaupassa.

Käytettävissäsi on samat toiminnot kuin huoneistossa, esimerkiksi 
käynnistys, sammutus, tilan valinta, lämpötilan säätö, huoneen lämpötilan 
säätö. Internet-ohjaukseen voi yhdistää myös uusia toimintoja, jotka 
tarjoavat lisää mukavuutta, tehostavat energiankäyttöä ja pienentävät 
kulutusta.

INTERNET-OHJAUS

OPTIO

Ohjaa
älypuhelimella

HALLITSE LÄMPÖPUMPPUASI
MISTÄ TAHANSA

* Toiminnot lisenssin mukaan. Ilmoitetut tiedot voivat vaihdella muutosten ja päivitysten mukaan.

PA-AW-WIFI-1 IntesisHome verkko-ohjaukseen. PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome verkko-ohjaukseen sisältää kaapelilla liitettävän 
huoneanturin huonelämpötilan näyttämistä ja säätämistä varten.

Tartu ohjaimiin – missä tahansa oletkin!

WIFI-yhteys
Aquarea

WIFI-reititin

INTERNET 
pilvipohjaiset internetpalvelut*

Koti tai toimisto

UUSI 

HUONELÄMPÖTILA-

ANTURI
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Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Aquarean KNX-liitäntä
Tunniste: PAW-AW-KNX-1i
Uusi Aquarea-KNX-liitäntä mahdollistaa Aquarean toimintaparametrien 
seuraamisen ja säätämisen KNX-laitteella.

• Pieni koko, nopea asennus ja mahdollisuus piiloasennukseen
• Ulkoista virtalähdettä ei tarvita
• Suoraliitäntä yksikköön
• Täysin yhteensopiva KNX-järjestelmän kanssa.
• Sisäyksikön sisäisten muuttujien, vikakoodien ja signaalien seuranta ja 

säätö antureilla tai yhdyskäytävillä.
• Aquarea-yksikköä voidaan säätää yhtä aikaa kaukosäätimellä ja KNX-

säätimellä

Aquarean Modbus-liitäntä
Tunniste: PAW-AW-MBS-1
Uusi Aquarea-Modbus-RTU-orjaliitäntä mahdollistaa Aquarean toiminnan 
kaksisuuntaisen seuraamisen ja säätämisen Modbus-järjestelmissä.

• Kompakti
• Nopea asennus, myös piiloon
• Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
• Suoraliitäntä yksikköön
• Täysin yhteensopiva Modbus-järjestelmän kanssa
• Kaikkien talonhallintajärjestelmien (BMS) tai PLC Modbus Masterin avulla 

voidaan säätää ja valvoa sisäyksikön toimintaa ja tunnistaa vikakoodeja.
• Aquarea-yksikköä voidaan säätää kaukosäätimellä ja Modbus Master 

-säätimellä samanaikaisesti

4 x digitaalinen tulo

Kaikki KNX-yksiköt

LIITÄNTÄ

MODBUS

Asennuksen 
ohjausjärjestelmä

LIITÄNTÄ

Mallin numero Liitäntä Interface
PAW-AW-KNX-1i KNX
PAW-AW-MBS-1 Modbus RTU
PA-AW-WIFI-1 Aquarea-laitteiden IntesisHome-liitäntä
PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome verkko-ohjaukseen. Kaapelilla liitettävä huonelämpötila-anturi

Liitäntä kiinteistön ohjausjärjestelmiin
Aquarea-järjestelmät voidaan liittää joustavasti KNX- ja Modbus-järjestelmiin. 
Kaikkien toimintojen ja parametrien valvonta ja säätö saadaan osaksi taloautomaatiota.
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