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Model PAW-DHWM200ZC PAW-DHWM300ZC PAW-DHWM300ZE
Prostornina l 200 285 280
Mere priključkov
Višina/skupaj z zračnimi vodi mm 1540 / 1680 1940 / 2080 1940 / 2080
Premer mm 660 660 660
Priključki za dovod vode G 1 G 1 G 1 
Mere zračnih vodov mm/m Ø 150/10 Ø150/10 Ø150/10
Neto teža/skupaj z vodo kg 120 / 320 149 / 434 166 / 446 
Toplotna črpalka
Nazivna električna moč W 620 620 620
Čas ogrevanja A7/W10-55 ¹ 7 ur 22 minut 11 ur 10 minut 11 ur 10 minut
Čas ogrevanja A15/W10-55 ² — — —
Poraba energije v času ogrevanja A7/W10-55 ¹ kWh 3,25 4,76 4,76
Poraba energije v času ogrevanja A15/W10-55 ² kWh — — —
Referenčni priključitveni cikel L XL XL
Poraba energije pri izbranem ciklu A7/W10-55 ¹ kWh 4,9 7,26 7,26
Poraba energije pri izbranem ciklu A15/W10-55 ² kWh — — —
COP sanitarne tople vode (DHW) (A7/W10-55) EN 16147 ¹ 2,6 2,8 2,8
COP sanitarne tople vode (DHW) (A15/W10-55) EN 16147 ² — — —
COP EN 255-3 4,2 4,2 4,2
Največja količina razpoložljive vode  
(najmanjša temperatura 40 °C) ¹

l 252,08 345,76 345,76

Vhodna moč v stanju mirovanja po standardu EN16147 W 47 40 40
Raven zvočnega tlaka / zvočne moči na razdalji 1 m dB / dB(A) 56,7 / 44 56,7 / 44 56,7 / 44
Hladilno sredstvo R134a R134a R134a
Količina hladilnega sredstva g 780 780 780
Območje delovanja – temperatura zraka °C +7 / +35 +7 / +35 +7 / +35
Nazivni pretok zraka m³/h 480 480 480
Največji padec tlaka Pa 90 90 90
Največja temperatura/zaščita pred virusom legionele °C 55 / 65 55 / 65 55 / 65
Napetost/frekvenca V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 
Največja poraba energije W 620 620 620
Zbiralnik
Emajlirani jekleni zbiralnik/zaščitna anoda iz magnezija + / + + / + + / + 
Povprečna debelina izolacije mm 57 57 57
Stopnja zaščite IP 21 IP 21 IP 21 
Toplotni izmenjevalnik – spodnja stran
Priključek G 1 G 1 G 1 
Območje izmenjevalnika m² 1,05 1,6 1,6
Prostornina l 6,6 10 10
Moč ogrevanja ³ kW 25,8 42,7 42,7
Toplotni izmenjevalnik – zgornja stran
Priključek — — G 1 
Območje izmenjevalnika m² — — 1,09
Prostornina l — — 6,8
Moč ogrevanja ³ kW — — 26,9
Delovni tlak
Zbiralnik/toplotni izmenjevalnik Mpa (bar) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12) 1,0 (10) /1,2 (12)
Največja temperatura
Zbiralnik/toplotni izmenjevalnik °C 85 / 85 85 / 85 85 / 85
Dodatna oprema
Namestitev el. grelnika s priključno pušo G 6/4 + + + 
Podatki za transport
Mere embalaže mm 750 x 750 x 1700 750 x 750 x 2100 750 x 750 x 2100 

Model PAW-DHWM80ZNT PAW-DHWM100ZNT PAW-DHWM120ZNT
Prostornina l 80 100 120
Mere priključkov
Mere V x Š x G mm 1197 x 506 x 533 1342 x 506 x 533 1497 x 506 x 533
Priključki za dovod vode G 1/2 G 1/2 G 1/2
Mere zračnih vodov mm/m Ø125 (150x70) /10 Ø125 (150x70) /10 Ø125 (150x70) /10
Neto teža/skupaj z vodo kg 58 / 138 62 / 162 68 / 188
Toplotna črpalka
Nazivna električna moč W 250 250 250
Čas ogrevanja A7/W10-55 ¹ 5 ur 20 minut 6 ur 50 minut 8 ur 41 minut
Čas ogrevanja A15/W10-55 ² 4 ur 40 minut 5 ur 40 minut 6 ur 40 minut
Poraba energije pri času ogrevanja A7/W10-55 ¹ kWh 1,12 1,43 1,78
Poraba energije pri času ogrevanja A15/W10-55 ² kWh 0,99 1,19 1,41
Referenčni priključitveni cikel M M M
Poraba energije pri izbranem ciklu A7/W10-55 ¹ kWh 2,45 2,35 2,51
Poraba energije pri izbranem ciklu A15/W10-55 ² kWh 2,04 2,05 2,08
COP sanitarne tople vode (DHW) (A7/W10-55) EN 16147 ¹ 2,65 2,63 2,61
COP sanitarne tople vode (DHW) (A15/W10-55) EN 16147 ² 3,1 3,1 3,1
COP EN 255-3 4,2 4,2 4,2
Največja količina razpoložljive vode  
(najmanjša temperatura 40 °C) ²

l 90 130 142

Vhodna moč v stanju mirovanja po standardu EN16147 W 19 20 27
Raven zvočne moči / zvočnega tlaka na razdalji 1 m dB / dB(A) 51 / 39,5 51 / 39,5 51 / 39,5
Hladilno sredstvo R134a R134a R134a
Količina hladilnega sredstva g 540 540 540
Območje delovanja – temperatura zraka °C -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35
Delovna hitrost pretoka zraka m³/h 100-230 100-230 100-230
Padec tlaka za 150 m³/h (60 %/80 %) 4 Pa 70 (90) 70 (90) 70 (90)
Tehnični podatki
Največja poraba energije W 2350 2350 2350
Število električnih grelnikov * moč W 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000
Napetost/frekvenca V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 
Električna zaščita A 16 16 16
Stopnja zaščite IP24 IP24 IP24
Zbiralnik
Emajlirani jekleni zbiralnik/zaščitna anoda iz magnezija + / + + / + + / + 
Povprečna debelina izolacije mm 40 - 85 40 - 85 40 - 85
Delovni tlak Mpa (bar) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 
Največja temperatura
Ogrevanje s toplotno črpalko °C 55 55 55
Ogrevanje z električnim grelnikom °C 75 75 75
Podatki za transport
Mere embalaže mm 575 x 600 x 1365 575 x 600 x 1510 575 x 600 x 1665

1)  Ogrevanje sanitarne vode do 55 °C pri temperaturi vhodnega zraka 7 °C, stopnji vlage 89 % ter temperaturi vhodne vode 10 °C.  
Po standardu EN16147.

2)  Ogrevanje sanitarne vode do 55 °C pri temperaturi vhodnega zraka 15 °C, stopnji vlage 74 % ter temperaturi vhodne vode 10 °C.  
Po standardu EN16147.

3) Ogrevanje sanitarne vode od 10 °C do 45 °C z vhodno temperaturo grelnega elementa 80 °C in pretokom 3000 l/h.
4) Običajna hitrost ventilatorja 60 %, višja hitrost ventilatorja – posebna nastavitev na 80 %.

Pod tlakom Kakovostna  
izolacija

Zračni vodi Dodaten vir  
ogrevanja

Možnost talne 
vgradnje

Zunanji  
izmenjevalnik

Posreden cevni 
element za  
ogrevanje zraka

Možnost vgradnje  
na steno
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PAW-DHWM200ZC // PAW-DHWM300ZC // PAW-DHWM300ZE PAW-DHWM80ZNT // PAW-DHWM100ZNT // PAW-DHWM120ZNT
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Novi PaNaSoNic aQUaREa DHW 2014/2015

NOVI PANASONIC 
AQUAREA DHW

Grelniki vode s toplotno črpalko

PRIHRANEk 

ENERGIjE DO  

75 ODSTOTkOV 



NOVI GRELNIk AQUAREA DHW
Zbiralnik sanitarne tople vode z vgrajeno toplotno črpalko.
Ogrevanje vode s toplotno črpalko velja za najbolj energijsko in cenovno učinkovit način 
ogrevanja. Črpalka je vgrajena v samem zbiralniku in zbira toploto iz okolice ter s tem 
dodatnim virom toplote ogreva vodo do 55 °C.

Moderne zgradbe odlikuje dobro 
tesnjenje oken in vrat ter dobra 
izolacija sten. Z grelnikom aquarea 
DHW je mogoče prezračevanje 
prostorov, kjer se topel zrak porabi 
za ogrevanje sanitarne vode. 
Hladen zrak je mogoče odvajati iz 
prostorov ali v kateri koli del 
stavbe, kjer je potrebno hlajenje. 
oblika grelnika aquarea DHW je 
prilagojena tako, da ne vpliva na 
funkcionalnost prostora, kjer je 
grelnik vgrajen.

Primer prezračevanja s priključenimi zračnimi vodi na grelnik Aquarea DHW

visokozmogljivi vrtljivi kompresor 
omogoča večjo energijsko 
učinkovitost ter višji koeficient 
zmogljivosti, kar pripomore 
k prihranku energije do 
75 odstotkov.

Prednosti novega grelnika Aquarea DHW

Zaščitni ovoj je nameščen na 
zunanjem in notranjem delu 
zbiralnika, tako je onemogočeno 
nabiranje vodnega kamna, kar 
podaljšuje življenjsko dobo 
grelnika in pripomore k večji 
varnosti delovanja.

Zanesljiva zaščita zbiralnika je 
zagotovljena z uporabo izjemno 
čistega emajla ter velikega 
elementa iz magnezija. S tem je 
zagotovljeno dolgotrajno delovanje 
tudi v najtežjih razmerah brez 
škodljivih dodatkov v vodi.

DVOJNA ZAŠČITA
PROTI 
RJAVENJU

PRIHRANEK ENERGIJE

DO 75 ODSTOTKOV

ELEKTRONSKI 
KRMILNI SISTEM
Z ZASLONOM LCD 
NA DOTIK

ZUNANJI 
IZMENJEVALNIK

PAMETNA 
REŠITEV
ZA MAJHNE PROSTORE 

ZRAČNI 
VODI

Mere in zmogljivost ogrevanja 
grelnika aquarea DHW srednje 
velikosti omogočajo, da lahko 
nadomestite trenutni električni 
grelnik vode. Zaradi kompaktnih 
mer lahko grelnik namestite tam, 
kjer ni prostora za električne 
grelnike običajnih mer.

Preprost elektronski krmilni 
sistem grelnika aquarea DHW 
z zaslonom LcD na dotik:
· Nastavitve in prikaz temperature
·  Nastavitve in prikaz časa in datuma
·  Prikaz količine razpoložljive  

tople vode
· Nastavitve časa in datuma
· Način hitrega ogrevanja (TURBo)
·  ogrevanje vode na višjo 

temperaturo (75 °c)
·  Nastavitve za delovanje v odsotnosti
·  Funkcija za neodvisno 

prezračevanje
·  odkrivanje napak

Primeri vgradnje v kopalnici
Na steno vgrajena enota zajema topel in vlažen zrak in ga ohladi ter 
odvede iz kopalnice.

Na steno vgrajene toplotne črpalke omogočajo priklop zračnih vodov na 
toplotno črpalko in tako nudijo izbiro vhodnih in izhodnih točk za zrak.



Stoječi grelnik Aquarea DHW
Visoka kapaciteta: 200/285 l
Stoječi grelnik aquarea DHW je namenjen za izjemno učinkovitost pri večjih 
količinah vode (od 200 do 285 l tople vode). Pri tem modelu je mogoče priključiti 
tudi dodaten vir toplote, npr. energijo iz sončnih celic. Toplotna črpalka ohladi in 
razvlaži zrak, ki ga prečrpa od zunaj ali iz notranjosti zgradbe. Z izbiro mesta 
zajema in izpusta zraka lahko prezračujete in razvlažujete nekatere prostore,  
pri čemer odvajate ohlajeni zrak v okolje ali v prostor, ki ga želite ohladiti.

Tehnološki poudarki
· Kapaciteta: 200 in 300 l
· Prostostoječa različica
· območje delovanja od +7 °c do +35 °c
·  Dodatno eden ali dva cevna toplotna izmenjevalnika za uporabo z drugimi viri 

energije (centralni ogrevalni sistem, solarna energija ipd.)

GRELNIk AQUAREA DHW
·   Elektronski krmilnik
·  vrtljivi kompresor
·  Kondenzator v ovoju
·  Zbiralnik je izdelan iz kakovostnega 

jekla ter prevlečen z emajlom pri 
temperaturi 850 °c

·  Magnezijeva anoda zagotavlja 
dodatno zaščito zbiralnika  
proti rjavenju

·  Kakovostna toplotna izolacija
·  okolju prijazno hladilno  

sredstvo R134a
·  Program za zaščito pred  

virusom legionele

Stenska enota Aquarea DHW
Srednja kapaciteta: 80/100/120 l
Zbiralnik grelnika aquarea DHW je zasnovan za kar največji prihranek energije 
ter je popolna zamenjava za električni vodni grelnik. Zbiralnik je na voljo 
v prostorninah 80, 100 in 120 l. običajen zbiralnik srednje kapacitete je dodatno 
opremljen s toplotno črpalko, ki zagotavlja izjemno energijsko učinkovitost. 
Zasnova toplotne črpalke zrak-voda z zračnimi vodi omogoča izbiro izhodnih in 
vhodnih točk za zrak, tako je mogoča uporaba v različnih prostorih vašega doma 
(kuhinja, kopalnica, zastekljena terasa ipd.).

Tehnološki poudarki
· Kapaciteta: 80, 100 in 120 l
· Možnost vgradnje na steno
· območje delovanja od -7 °c do +35 °c
· Zaslon LcD na dotik

1.  Zračni vod – hladen zrak
2.  Digitalni upravljalnik
3.  Puša z navojem za električni grelnik 
4.  Zaščitna anoda iz magnezija
5.  Zračni vod – topel zrak
6.  agregat toplotne črpalke  

z vrtljivim kompresorjem
7.  Poliuretanska izolacija  

(brez spojin cFS in HcFc )
8.  Toplotni izmenjevalniki
9.  Emajlirani zbiralnik
10.  Zaščitna cev temperaturnega 

senzorja 
11.  Kondenzator v ovoju
12.  Dotok hladne vode
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1.  agregat toplotne črpalke 
z vrtljivim kompresorjem 

2.  Zračni vodi
3.  Emajlirani zbiralnik
4.  Poliuretanska izolacija  

(brez spojin cFS in HcFc )
5.  Zaščitna cev temperaturnega 

senzorja 
6.  Zaščitna anoda iz magnezija
7.  Grelna prirobnica
8.  Kondenzator v ovoju 
9.  Elektronski krmilni sistem 

z zaslonom LcD na dotik
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Glavne prednosti

· Prihranek energije do 

75 odstotkov

· Zunanji izmenjevalnik

· Dvojna zaščita proti rjavenju

· Zračni vodi

· Pametna rešitev za majhne 

prostore

· Elektronski krmilnik


