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Akredytacja RAC i PAC-I 

1). Klimatyzacja Panasonic. 
2). Problem zanieczyszczonego powietrza. Redukcja szkodliwych pyłów. 
3). Linia produktowa na rok 2017 RAC. 
2). Montaż oraz serwis urządzeń RAC / PAC-I. 
3). Diagnostyka pracy, odczyt alarmów. 
4). Przerwa obiadowa.  12:00 (Darmowe posiłki. napoje we własnym zakresie) 
5). Rozwiązania profesjonalne. Typoszereg PAC-I. 
6). Rozwiązania dla serwerowni – PKEA oraz PAC-I. 
7). Panasonic Proclub, wygenerowanie karty gwarancyjnej. 
8). TEST !! 
 
 
 

Michał Sobolewski 
Michal.sobolewski@eu.panasonic.com 

Tel.  4822-338-11-75 
Agnieszka.henczel@eu.panasonic.com 

Agnieszka Henczel 22-3381157 – logistyka szkoleniowa 
 

mailto:Michal.sobolewski@eu.panasonic.com
mailto:Agnieszka.henczel@eu.panasonic.com


PANASONIC 

Historia Air Conditioning Group 
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Trochę historii 

1958 
Panasonic wprowadza 

na rynek pierwszy 

klimatyzator domowy. 

2011 
Przeznaczony do 

dużych budynków 

system ECOi VRF 

okazał się efektywnym 

rozwiązaniem w ponad 

74% projektowanych 

układów. 

2012 
Nowe agregaty GHP 

(Gas Heating Pump). 

Układy VRF firmy 

Panasonic z zasilaniem 

gazowym idealnie 

nadają się do obiektów, 

w których występują 

ilościowe limity zasilania 

energią elektryczną. 

Patrzymy w 

przyszłość 
Wytwarzając,magazynując, 

zarządzając i oszczędzając 

energię, Panasonic chce 

zapewnić użytkownikom 

możliwość wyboru w pełni 

ekologicznego stylu życia 

bez emisji CO2 z żadnego 

miejsca w ich domach. 
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Jakość to podstawa naszej produkcji 

Ponieważ nie chcemy kompromisów w jakości, dlatego 

kontrolujemy całość procesu produkcji. 

Co otrzymujesz to w 100 % Panasonic... 

• ...w badaniu, rozwoju i projektowaniu 

• ...w produkcji 

• ...w testach i zapewnieniu jakości 

• ...w obsłudze klienta i szkoleniach 

Jakość 
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Podstawowe cele jakości to: 

• trwałość  (w związku z wyborem materiałów) 

• niezawodność  (testowana w ekstremalnych warunkach) 

• efektywność (wysokie wartości SEER i SCOP) 

• komfort  (cicha praca i łatwa kontrola) 

Jednym z wielu dobrych przykładów jest sprężarka rotacyjna: 

• Zaawansowane materiały dla zwiększonej trwałości 

• Prosty projekt dla niezawodności procesu 

• Efektywny silnik specjalnie zaprojektowany do osiągania 

wysokich współczynników SCOP 

• Przekonstruowany mechanizm dla optymalnej 

efektywności i minimalnego hałasu 

 

producent 

kompresorów 

Nr. 1  
na świecie z ponad 

200 millionami  
wyprodukowanych 

jednostek 
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Cele jakości 



Problem zanieczyszczonego powietrza. 

Redukcja szkodliwych pyłów. 

Funkcja pompy ciepła w klimatyzatorach 
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Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 

Wstęp 

 Szerokie zastosowanie pomp ciepła w polskich warunkach pozwala najbardziej efektywnie 
wykorzystać spalanie węgla bez problemu niskiej emisji. Dużo łatwiej jest pozbyć się emisji 
zanieczyszczeń w elektrowniach i elektrociepłowniach niż w 4 milionach budynków 
ogrzewanych kotłami węglowymi. Już w tej chwili emisja pyłów z elektrowni i elektrociepłowni 
jest ponad 10- krotnie mniejsza niż z przydomowych kotłów węglowych. 

Klimatyzatory RAC(domowe) w polskich warunkach mogą służyć tylko 
do dogrzewania / jako przejściowe źródło ciepła 
*Nie dotyczy klimatyzatorów z funkcją Heatcharge. 



9 

Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 

Wstęp 
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Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 

Wstęp 
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Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 

Wstęp 
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Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 

Wstęp 
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Nowy czynnik człodniczy 



 

R32          R410A 

 
 

 
 
 

      R32               
 
 
 
 
LCCP: Life Cycle Climate Performance (Wysokie osiągi: mniejsze oddziaływanie na niekorzyść środowiska i tworzenie 
efektu cieplarnianego) 
 
 
R32 to najbardziej zrównoważony czynnik chłodniczy 

R32 vs R410a 
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LCCP = Całkowity wpływ eksploatacji klimatyzatora na środowisko 

 

Montaż 

Pobór energii elektrycznej 

Serwis 

Demontaż i utylizacja 
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Potencjał tworzenie efektu 

cieplarnianego: 

 

 
1 tona czynnika R410A = 2100 ton CO2 

 

1 tona czynnika R22 = 1700 ton CO2 

 

1 tona czynnika R32 = 650 ton CO2 
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Porównanie R410A i R32 

Parametr Jednostka R410 R32 

Temperatura krytyczna ⁰C 70,5 78.11 

Temperatura ⁰C 43,33 10 43,33 10 

Ciśnienie nasycenia gazu bar 26,2 10,84 26,86 11,06 

Gęstość cieczy kg/m3 953 1127 876 1018 

Gęstość gazu kg/m3 114 41 80 30 

Ciepło niejawne kJ/kg 151 208 228 299 

Ciepło właściwe cieczy kJ/kg*K 2,022 1,578 2,239 1,804 

Ciepło własciwe gazu kJ/kg*K 1,988 1,235 2,131 1,369 

Przewodność cieplna cieczy Wat/m*K 0,079 1 0,097 4 0,112 0,137 

Lepkość cieczy lbm/ft-s 5.12E-05 9.59E-05 6.1E-05 0.9E-05 

Lepkość gazu lbm/ft-s 1.02E-05 0.8E-05 0.9E-05 0.8E-05 
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Porównanie R410A i R32 

Parametr Jednostka R410 R32 

Temperatura krytyczna ⁰C 70,5 78.11 

• Lepsza wydajność przy wysokich 
temperaturach zewnętrznych 
 
 
• Wyższa temperatura skraplania 
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Parametr Jednostka R410 R32 

Temperatura ⁰C 43,33 10 43,33 10 

Ciśnienie nasycenia gazu bar 26,2 10,84 26,86 11,06 

Gęstość cieczy kg/m3 953 1127 876 1018 

Gęstość gazu kg/m3 114 41 80 30 

Porównanie R410A i R32 

• Mniejsza gęstość cieczy  wpływa na zmniejszenie ilościowe czynnika w instalacji. 
 
• Mniejszy masowy przepływ czynnika zmniejsza spadek ciśnienia w instalacji. 
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Porównanie R410A i R32 

Parametr Jednostka R410 R32 

Temperatura krytyczna ⁰C 70,5 78.11 

Temperatura ⁰C 43,33 10 43,33 10 

Ciśnienie nasycenia gazu bar 26,2 10,84 26,86 11,06 

Ciepło niejawne kJ/kg 151 208 228 299 

• Dalsze zmniejszenie ilościowe czynnika w instalacji. 
 
• Większa ilość energii uwalniana oraz magazynowana podczas przemian fizycznych – 

skraplanie/parowanie. 



Najważniejsze cechy  

1) R32 ilościowo 30% mniej czynnika niż w przypadku R410A 

 

2) R32 jest tańszy w produkcji niż R410A 

 

3) R32 jest bardziej wydajny (10% w porównaniu do R410A)  wyższe współczynniki  COP i EER 

 

4) R32 lepsza wydajność pracy w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych 

 

5) R32 jest palny, gdy jego stężenie wynosi od 0,3 do 0,6 kg/m3, a źródło zapłonu to 30 – 100mJ = więcej niż 

640˚C (bezpośredni płomień) 

 

6) Po zapłonie, prędkość rozprzestrzeniania się płomienia (1.9km/h) jest mniejsza niż prędkość ludzkiego chodu 

(4km/h) 

 

7) Niskie ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia    

 

R32 Test: ..\Technical\R32_Brazing.avi 

../Technical/R32_Brazing.avi
../Technical/R32_Brazing.avi
../Technical/R32_Brazing.avi
../Technical/R32_Brazing.avi
../Technical/R32_Brazing.avi
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Różnice w charakterystyce obiegu 

chłodniczego w porównaniu do 

R410A: 

 

1) Wzrasta temperatura tłoczenia 

2) Zredukowane straty ciśnienia 

3) Większa wydajność przy takiej 

samej częstotliwości pracy 

sprężarki 

R32 a R410A – różnice w 

obiegu chłodniczym 



Narzędzia R410a R32 ※Warunki 

Manometr ○ 

Przewód do napełniania 

czynnikiem 
○ 

Kielicharki ○ 

Klucz dynamometryczny ○ 

Butla z czynnikiem ○※ ※Dla każdego czynnika inna butla. Nie można 

mieszać R410A i R32 

Gwinty ○ 

Miernik cęgowy prądu stałego ○ 

Giętarka do rur ○ 

Obcinaki do rur ○ 

Pompa próżniowa ○ ※zgodna z normą DIN 8975 

Pompa odzysku ○※ ※Obsługująca czynniki lekko palne A2L 

Halogenowy wykrywacz 

wycieku 
○※ ※Obsługujący czynniki lekko palne A2L 

R410A → R32 ：Narzędzia są wymienne, jak w przypadku modeli z R410A 

                       

○：Wymienne  △：Wymienne pod pewnymi warunkami ×：Niewymienne 

Instalacja i serwisowanie  
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Instalacja i serwisowanie 

Pompa próżniowa: dwustopniowa rotacyjna, łopatkowa – 

 do użytku z czynnikiem R32 zgodnie z normą DIN 8975 

Silnik bezszczotkowy, 

 włącznik poza obudową pompy. 



65
mm

 
or 

mo
re 

50mm 

lub więcej 

(Lewa i prawa strona są takie same) 

Rama  

Tuleja 

Obręcz na tuleje 

Kit 

Wygiąć rurę maksymalnie blisko 

ściany zachowując ostrożność aby 

nie pękła 

Wewnątrz budynku – lutowanie 

Wewnątrz 

Miedziana rura (40~50mm) 

Złączka 

1. Obciąć i usunąć 2. Rozwinąć dłuższą część rury 
3. Połącz obie części rur za 

pomocą lutowania 

Punkt lutowania 

Podłączenie jednostki 

Połączenie gwintowe wewnątrz budynku jest zabronione 

Wykonanie próżni w instalacji – kwestia bezpieczeństwa 

EN60335-2-40 

Instalacja i serwisowanie  



Efekt zastosowania R32 w naszych urządzeniach 

Producent SEER SCOP 

Daikin 9,54 (+ + +) 5,90 (+ + +) 

Gree 8,92 (+ + +) 5,71 (+ + +) 

Fujitsu General 8,60 (+ + +) 5,30 (+ + +) 

Panasonic seria X 10,09 (+ + +) 6,12 (+ + +) 

Hitachi 7,52 (+ +) 4,97 (+ +) 

Midea 5,95 (+) 4,65 (+ +) 

Haier 6,38 (+ +) 5,12 (+ +) 

Seria “X” jest produkowana tylko dla rynku japońskiego 
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Porównanie SCOP/SEER 



 

Linia produktów „domowych” (RAC) 2017 

Wyd. nom. 2,2-8kW (chłodzenie) 

 

 



Typoszereg RAC 

„Ścienne”  Pozostałe Multi-split 

VZ „Kasety” Free Multi Multi TE/TZ 

Z „Kanałówki” 

PKEA „Konsole 

podłogowe” 

 

TZ 

 

TE 

UZ 

KE 

BE 

  

Tylko R410A 



Typoszereg „ścienne” 

Seria Nom. wydajność chłodnicza kW (Btu) 

2,0 (7) 2,5 (9) 3,5 (12) 4,2 (15) 5,0 (18) 

 

6,3 (21) 

 

7,1(28) 

 

VZ 

Heatcharge 

Z 

Etherea 

PKEA 

TZ/TE 

UZ/KE,BE 

„wyposażenie” 

„cena” 



CS- (M)  (X)Z   12     T     K              E      W  

1 2 3 4 5 6 7 

CS – Jednostka wewnętrzna 

M – przeznaczona tylko do Multi-Split 

Wydajność - x KBtu/h  (np. 12=12.000BTU/h) 

Od tego roku dla jednostek ściennych wartość podana 

w kWx10. 

Seria produkcyjna (L:2010,J:2009, ...) 

Typ jednostki wewnętrznej 

Region przeznaczenia- E: Europa 

8 W – Kompatybilność z Multi Split 

B4: jedn. kasetonowa 4-

kierunkowa 

F: Jedn. podłogowa 

D3: Jedn. kanałowa BS 

K: Jedn. ścienna 

PE-  R410a 

UE-  R410a 

RE– Standard Inverter R410a 

XE – Etherea Srebrna R410a 

E – Etherea R410a 

Z – Etherea R32 

XZ – Etherea Srebrna R32 

TZ – R32 

UZ/PZ –R32 

Seria 

RAC – jednostki wewnętrzne 



 CU  - 2    Z     18    T       K    E  

1 2 3 4 5 6 7 

CU – Jednostka zewnętrzna 

2, 3, 4 – Ilość jednostek do przyłączenia 

E – Inverter HP R410a 

TE, KE, BE 

Z – Inverter HP R32 

TZ, UZ 

Wydajność KBtu/h (np. 18=18.000BTU/h) 

Od tego roku dla jednostek multi R32 wartość podana 

w kWx10. 

 

 

Seria produkcji (Q:2014, P:2013, N...) 

Kompatybilność z jednostką wewnętrzną 

P:Panasonic - E:Europa 

K: jedn. ścienna 

B: MULTI 

Model 

RAC – Multi Split 

Jednostki zewnętrzne 



FUNKCJONALNOŚCI I 

WYPOSAŻENIE 



 Stabilne, nieprzerwane grzanie dzięki specjalnej konstrukcji kompresora 

Niezawodna wydajność grzewcza 
 

 Grzanie od samego początku z nadmuchem powietrza o temperaturze około 50˚C 

 Nieprzerwane grzanie, bez ochłodzenia powietrza podczas odszraniania 

 Wysoka wydajność grzewcza i przepływ powietrza sprzyjający utrzymaniu komfortu 

2017 RAC HEATCHARGE VZ 



What is heat charge? 

• Akumulator ciepła w kształcie litery U 

jest „przyklejony” do sprężarki  

• Akumulator zawiera płyn, w którym 

możliwe jest zakumulowanie ciepła 

Ciecz 

Kształt wężownicy 

Akumulacja ciepła 

Przepływ ciepła 

Jak to działa? 

• Akumulator absorbuje ciepło wydzielane 

przez sprężarkę i akumuluje je w sobie 

 

• Czynnik w formie cieczy przepływa przez 

akumulator i absorbuje zakumulowane 

wewnątrz ciepło (działa jak parownik)  

Gaz 

Akumulator ciepła 



Bezpośredni strumień powietrza wzdluz sufitu tworzy efekt delikatnej 

bryzy chłodzącego powietrza dzięki podwójnym aero-łopatkom 

zabudowanym w jednostce 

Ciągły , bezpośredni strumień 
powietrza po osiągnięciu 
ustawionej temperatury 

Pośredni strumień powietrza 
po osiągnięciu ustawionej 
temperatury 

Obejrzyj film na : https://www.youtube.com/watch?v=szIXSyFPGbM 



 

Standardowe 

chłodzenie 
 

Łagodne 

chłodzenie 

Temperatura w  

pomieszczeniu 

jest regulowana 

 

Utrzymana  

wilgotność  

Idealne dla długich 

godzin snu przy 

włączonym urządzeniu. 

Obniżenie wilgotności 

Utrzymanie wilgotności do 10% wyższej w 
stosunku do standardowego chłodzenia. 

Łagodne chłodzenie MildDry 



Porównanie wilgotności  
 Tryb chłodzenia 

Wyższa wilgotność  

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 /
 %

 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 /
 º

C
  

Temperatura 

pomieszczenia 

70 

60 

50 

60 

40 

30 

20 

10 

35 

25 

15 

 Tryb łagodnego chłodzenia 
40 

30 

20 

10 

35 

25 

15 

Temp. pomieszczenia 

O 10% wyższa 
wilgotność w 

pomieszczeniu 

Czas 

70 

50 
Czas 

Temp. jest regulowana w 

obydwu przypadkach 

 Objawy wysuszenia  

Suche 
soczewki 

Bolące 

gardło 

po nocy 

Zmęczone  

oczy 

Łagodne chłodzenie 



Co to jest? 

Ujemnie naładowane jony, które zawierają rodniki (5～20nm) 
zawarte w cząsteczce  łagodnie kwaśnej wody 

Główna substancja Cząsteczka ＯＨ 

Zobrazowanie 

E
fe

k
ty

w
n
o
ść

 

Odpylanie 
Ujemnie naładowane jony słabe oddziaływanie 

elektrostatyczne 
ー 

O
c
z
y
sz

c
z
a
n
ie

 

Bakterie w 
powietrzu 

Bakterie, wirusy, dezaktywacja w 99% w ilości 25m3／w 
ciągu 4～6h 

○ 

Mechanizn 
adhezyjny 

Bakterie, wirusy, grzyby, dezaktywacja w 99% 

Alergeny, deaktywacja w 88 % w ilości 25m3／w ciągu 8h 
○ 

Alergeny (Pyły) Pyłki, dezaktywacja w 88% w ilości 25m3／w ciągu 8h ○ 

Pyły PM2.5 
Spaliny, cząstki kwaśnego deszczu, w  99% rozłożone w 

ilości 23m3／w ciągu 8～24h 
○ 

Dbałość o 
piękno i 
zdrowie 

(Skóra, Włosy) 

Wyraźnie zmiany w poziomie nawilżenia skóry 

(34m3／1h) 
○ 

Usuwanie 
nieprzyjemnych 

zapachów 

Tytoń・Inne Nieprzyjemne zapachy  

Zauważalne zmiany w zapachu pomieszczeń 
○ 

・ＯＨ 

Molekuły wody 

RAC 2017 Funkcja Nanoe 

Filtr zbierający kurz 

Usuwa pyły i kurz z powietrza 

(PM2.5 / alergeny / wirusy / pyły)  

https://www.youtube.com/watch?
v=lAQHVFePA20 

http://panasonic.net/technology/nanoe/index.html


Filtr  PM2,5 

Cząstki stałe PM2,5  

Cząsteczki stałe i kropelki płynów o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (bardzo małe) 

Cząstki te są zawieszone w powietrzu i powodują wiele problemów zdrowotnych. 

• Pyły >10μm 

• Bakterie/grzyby <10μm 

• Drobne cząstki PM2,5 < 2,5μm 

• nanoe™ jest skuteczny w unieszkodliwianiu aż do 99.99% wirusów i bakterii takich jak wirus grypy 

(H1N1,H5N1), Bakterie Coli  (O157), gronkowiec (MRSA) 

• nanoe™ hamuje rozwój do 99% wirusów grypy H3N2 

• nanoe™ skutecznie wyłapuje wszelkie bakterie i wirusy 

• nanoe™ dokładnie wnika w tkaniny i hamuje rozwój alergenów, usuwa brzydkie zapachy 

• nanoe™ bezpośrednio jonizuje powietrze (poprawa wilgotności) 



Większość obiektów emituje promieniowanie podczerwone związane z temperaturą 

obiektu. Czujnik EcoNavi wykrywa to promieniowanie i określa je jako pasywne. 

Jeżeli oprócz promieniowania obiekt również porusza się w obszarze wykrywania,  

czujnik określa go jako użytkownika i determinuje zmianę sposobu pracy urządzenia. 

Wykrywa czy użytkownik jest 

obecny 

Aktywność Częstotliwość  

Aktywność: Wysoka  Aktywność: Normalna 

Pęd. × × 

Różnica w stosunku 

do temp. otoczenia 

= NIE  

Ruch = NIE  

Nikogo nie ma w 
pomieszczeniu 

Różnica w stosunku 

do temp. otoczenia  

= TAK 

Ruch= NIE  

Nikogo nie ma w 
pomieszczeniu 

Ruch = TAK  

Użytkownik obecny 
w pomieszczeniu 

Różnica w stosunku 

do temp. otoczenia 

= TAK  

Wykrywa aktywność człowieka 

+ 

Brak ruchu 
przez  30 
minut... 

Dzięki specjalnemu 

algorytmowi otrzymujemy 

precyzyjną ocenę 



TV 

Różnica w stosunku do  

temp. otoczenia = TAK 

Ruch = NIE  

Obiekt wykrywany to nie 

użytkownik 

+ 

Firanki w oknach 

Różnica w stosunku do  

temp. otoczenia = NIE 

Ruch = TAK 

Obiekt wykrywany to nie 

użytkownik 

+ 

Zwierzęta domowe 

Różnica w stosunku do  

temp. otoczenia = TAK 

Ruch = NIE 

Jeżeli zwierzę domowe porusza się 

podobnie do człowieka, wykrywana jest 

obecność człowieka 

+ 

Małe insekty  

Różnica w stosunku do  

temp. otoczenia = TAK 

Ruch = TAK 

Obiekt wykrywany to nie 

użytkownik 

+ 

Ryzyko nieprawidłowego wykrycia obiektu jest zredukowane, dzięki zastosowaniu takich parametrów oceny jak: rozmiar, 

temperatura, prędkość ruchu i częstotliwość. 

Mimo, że oba 

parametry są 

określone jako  

„TAK" obiekt jest 

zbyt mały, żeby 

zostać wykrytym  

Jeżeli ruch obiektu 

(aktywność, prędkość, 

częstotliwość) nie jest 

podobna do zachowania 

człowieka to obiekt nie 

jest użytkownikiem 



ECONAVI (Chłodz.) 



ECONAVI (Grzanie) 



Co to jest 

“SUNLIGHT DETECTION”? 
 
 
ECONAVI  wykrywa  
natężenie promieniowania 
słonecznego i dostosowuje 
swoją wydajność chłodniczą. 
 
 
 
 



Sytuacja : zmiana pogody 

Słoneczna Pochmurna 



Sytuacja : zmiana pogody 

Słoneczna Pochmurna 



Wykryte mniejsze 
nasłonecznienie,  

decyzja o zmniejszeniu 
wydajności chłodniczej 

Sytuacja : zmiana pogody 

Słoneczna Pochmurna 



Nastawa temperatury wzrasta o 1oC w górę 

Oszczędność energii: mniejsze zapotrzebowanie 

Sytuacja : zmiana pogody 

Słoneczna Pochmurna 



Możliwość łatwego podłączenia:  

1. Akcesoria Wifi 

2. KNX 

3. Modbus  

4. Nowy CZ-CAPR1 (PACi/VRF) 

CN-CNT – ułatwienie dostępu  

 

Złącze dostępne we wszystkich modelach z typoszeregu 2017!!! 

CN-CNT - lokalizacja 

RAC 2017 – CN-CNT 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPC_e6snMkCFYUkDwodUdUMhg&url=http://megapk.it/come-craccare-la-password-wifi-di-default-con-android/&psig=AFQjCNGuVOwqg6_0XO2kua2K0jfM8f6BZg&ust=1448017812652905


PAW-IR-WIFI-1 
(Z)E/XE, RE, UE,  GFE (kompatybilność z QKE, PKE)  

 “Sterowanie z poziomu internetu” za pomocą smartphone’a/ komputera 

PA-AC-WIFI-1 PAW-IR-WIFI-1 

Kompatybilność Linia 2017 
RAC 

Starszego typu 

ON/OFF     

Kontrola temp.     

Tryb     

Prędkość went.     

Sterowanie 

kątem łopatek 
    

Temp. w pom.     

2-kierunkowość    - 

Kontrola zużycia    - 

Kontrola Wifi 

PA-AC-WIFI-1 specjalne złącze CN-CNT 

E/XE, jedn. kanałowe (9/12), mini kasety (9/12) 



INTESISHOME 

INTERNET 

ROUTER WIFI 

INTERFACE 

WIFI 



INTESISHOME 



RAC   integracja z P-Link - CZ-CAPR1 

 

 

 
P-Link RAC  

CN-CNT 

Central Control 

adaptor 

Kontrola grupowa 

Sterownik inteligentny 
Web Server 

P-AIMS 

Sterownik  8 IU 

 64 IU 

1.024 IU 

256 IU 

Cloud 

Możliwa pełna kontrola nad jednostkami 

Integracja jednostki RAC z dużym systemem sterowania: 
• PKEA serwerownie 
• Małe biura z jednostkami RAC 
• Możliwość połączenia starych systemów RAC  
… 

http://www.aircon.panasonic.eu/uploads/__/clima_products/2014/02_rac/thumbs/RE_XE-E9-28QKEW_500_400_fit.png
http://www.aircon.panasonic.eu/uploads/__/clima_products/thumbs/CU_E7-9PKE_A_500_400_fit.png


Typoszereg „ścienne” 

Seria Nom. wydajność chłodnicza kW (Btu) 

WIFI Integracja 

P-link 

PM-2,5 Aerowings NANO-e 

 

EcoNavi 

 

MildDry 

 

Heatc
harge 

VZ 

Heatcharge 

Z 

Etherea 

PKEA 

TZ/TE 

UZ/KE,BE 

„wyposażenie” 

„cena” 

SERWEROWNIE 

brak BE 



2016 

Kanałówka 

Mini 
Kaseta 

 

Przypodłog
owa 

 

E-RB4 

E-RD3 

9 12 18 

9 12 18 21 

E-GFEW 9 12 18 

9 12 18 

kW 2,5  3,4 5,1 

SEER 5,8 5,6 5,8 

kW 3,2 4,0 6,1 

SCOP 4,2 3,8 3,9 

9 12 18 21 

kW 2,5  3,4 5,0 5,9 

SEER 5,8 5,6 5,8 5,6 

kW 3,2 4,5 5,6 7,0 

SCOP 4,0 3,8 4,1 4,1 

E-GFE 

2017 RAC semi-FS line-up 

Połączenie typu SPLIT oraz MULTI-SPLIT !!! 
Czynnik R410A lub R32 !! 



Dziękuję za uwagę 


