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U modernizací i nových řešení se tepelné čerpadlo 
T-CAP instaluje tam, kde jsou kladeny vysoké 
požadavky na kW výkonu.

Není nutné předimenzovávat výkon tepelného čerpadla k dosažení požadovaného výkonu při nízkých teplotách

Vyšší účinnost v porovnání s jinými systémy vytápění

Jak jednotka Aquarea T-CAP udrží výkon i při venkovní teplotě –20 °C

K udržení topného výkonu i při nízkých teplotách

Plynový kotelOlejový kotel

4,851)

3,072)
2,851)

2,112)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
0,85 0,90

COP

T-CAP 9 kW 
při –7 °C

T-CAP 9 kW 
při +7 °C

1) Voda o teplotě 35 °C. 2) Voda 55 °C.

Tepelné čerpadlo Panasonic nevyžaduje ohřívač, 
protože je jeho výkon zachován. Výkon je stabilní 
dokonce i při –15 °C, výkon tepelného čerpadla není 
nutné předimenzovávat.

Ostatní tepelná čerpadla 
potřebují k pokrytí požadavku na 
vytápění domu elektrický 
ohřívač.

Špatná výkonnost kvůli 
vysokému výkonu

·  Velká flexibilita díky 
kompresorům 
s invertorem 
Panasonic

·  Vysoký výkon 
dokonce   
i při částečném 
zatížení

Výkon jiných tepelných čerpadel 
musí být vyšší než u tepelných 
čerpadel Panasonic.

Jiné tepelné čerpadlo

Výkon potřebný k vytápění domu

16kW jednotka T-CAP
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Venkovní teplota

Mimořádně tichá split jednotka 
Aquarea T-CAP
Speciální venkovní konstrukce 
výrazně snižuje hlučnost při provozu 
až o 15 dB.1) 2)

1)  Při srovnání provozu jednotky WH-UQ12HE8 na stupni 
3 tichého režimu s provozem jednotky WH-UX12HE8 při plné 
zátěži.

2)  Topný výkon může klesnout.

Hlavní body této řady
·  Schopnost udržet výkon tepelného čerpadla v kW1) až do venkovní teploty 

–20 °C bez použití pomocného elektrického ohřívače
·  Vysoký topný výkon i při nízkých teplotách okolního prostředí
·  Další funkce: automatický režim a režim dovolené, zrychlený režim, vysoušení 

betonu a zobrazení spotřeby energie
·  Tepelné čerpadlo obsahuje elektrický ohřívač s výkonem 3/6/9 kW (v závislosti 

na jednotce)
·  Aktivaci režimu chlazení lze provést softwarově2)

1) Průtok při 35 °C. 2) Tuto aktivaci může provádět pouze servisní partner nebo instalační technik.

Kompletní řada jednotek Aquarea T-CAP je ideální pro 
náhradu plynových nebo olejových kotlů a připojení 
k novému podlahovému vytápění, radiátorům nebo 
jednotkám fan coil. Všechna tepelná čerpadla Aquarea lze 

navíc připojit k solárním termálním nebo fotovoltaickým 
systémům s cílem zvýšit účinnost a minimalizovat dopad 
na životní prostředí.

Tepelná čerpadla Panasonic mohou 
pracovat při venkovních teplotách až 
–28 °C a udrží výkon bez záložního 
ohřevu až do teploty –20 °C1). 
U jiných tepelných čerpadel je 
k dosažení stejné míry komfortu při 
nízkých teplotách potřeba vyšší 
výkon.
1) Teplota topné vody 35 °C.

Tepelná čerpadla Panasonic mají 
maximální COP 4,85 při teplotě 
+7 °C, díky čemuž jsou mnohem 
účinnější než jiné systémy vytápění.
Systém T-CAP také nabízí 
mimořádně vysokou účinnost bez 
ohledu na to, jaká je venkovní teplota 
nebo teplota vody.

Díky efektivnímu řízení chladiva 
prostřednictvím našeho jedinečného 
tepelného výměníku s koaxiálním 
potrubím a obtokem poskytují 
jednotky Aquarea T-CAP stabilní 
vytápění i při teplotě –20 °C.

Tepelný výměník s koaxiálním potrubím
Ve vnitřní části trubky je chladivo s nízkým tlakem 
a nízkou teplotou.
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