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Aquarea Smart Cloud 

Czym jest Aquarea Smart Cloud? Jest to rozwiązanie Panasonic umożliwiające zdalne sterowanie 
systemem oraz zaawansowaną kontrolę funkcji i parametrów pracy 
pomp ciepła Aquarea generacji H 

Jak działa? Należy podłaczyć pompę ciepła gen.H do serwera umożliwiającego 
sterowanie „w chmurze’’ za pomocą wifi lub kabla Ethernet (sieć LAN). 
Użytkownicy łączą się z portalem Cloud’a,  aby zdalnie zarządzać pracą 
jednostek i umożliwić dostęp do niestandardowych funkcji  innym 
użytkownikom (za zgodą), np. w celu monitorowania i ograniczenia 
zużycia energii czy też analizy pod kątem ewentualnych usterek. 

Zalety Użytkownicy 
końcowi 

Oszczędności, komfort, stała kontrola – z 
dowolnego miejsca na świecie 

Kontrola dla 
użytkowników 
zaawansaowanych 
– serwisów itp 

Zwiększenie efektywności i  możliwości 
zarządzania, oszczędność kosztów napraw 
(redukcja czasu serwisowania – czas dojazdu do 
klienta, uniknięcie poważnych awarii), 
dostarczanie nowych pakietów usług 

Warunki działania 1. System z zainstalowaną pompą Aquarea Panasonic generacji H 

2. 2. Połączenie z internetem za pomocą sygnału z routera wifi lub 
kabla LAN 

Zaawansowane zdalne sterowanie i kontrola systemu z poziomu internetu 



Panasonic Smart Cloud 
Serwer 

Instalator 
(dostęp do wielu funkcji 

zaawansowanych)  

Internet 

Instalatorzy/klienci 

 Monitorowanie  
 Zdalna kontrola/ planowanie 
 Alerty / Ostrzeżenia o błędach 
 Statystyki zużycia energii 
 Funkcje zaawansowane (serwis) 
 Zaawansowany algorytm sterowania 

Podłączona pompa ciepła 
Aquarea 

Użytkownik 
końcowy – 
dostęp do 

funkcji 
sterowania 

swoim 
systemem 

Narzędzia/HEMS: Smart Home 
- Smart Grid-  

Demand side management 
 

Struktura systemu ASC 
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CZ-TAW1 Instalacja i interfejs 

WIFI Ethernet 

Połączenie za pomocą wifi lub kabla LAN 

CN-CNT CN-CNT 

KROK 1 Przykładowy interfejs dla użytkowników 
 

Ustawienie temp. pomieszczenia 

TOP 

Ustawienie temp. wody Statystyki 

Menu 

Timer tygodniowy (sugestia) 

Timer wakacyjni (sugestia) 



   Kontrola  Harmonogram  Wsparcie klienta  

 Status pracy 

 Tryb pracy   

 Tryby specjalne (Eco, Komfort) 

 Temperatury 

ustawione/robocze   

 Tygodniowy 

 Wakacyjny 

 

 

 

 Natychmiastowe powiadomienie  

      o awarii 

 Wyjaśnienie błędów, awarii 

 Konkretne, jasne instrukcje 

 

 

 

Statystyki zużycia energii 
 

  Zużycie energii dla określonego 
przedziału czasowego 
 Temperatury zewnętrzne/wewnętrzne dla 
określonego przedziału czasowego 
  Koszty zużycia energii dla okreslonego 
okresu czasu 
 Porównanie poziomu zużycia energii z 2 
wybranych okresów 

Funkcje dla użytkownika 



Funkcje dla serwisantów 

Monitorowanie 

 

Statystyki (eksportowalne) 

 

 

Zdalny serwis 

 Status pracy 
 Status podłączenia 
 Tryb pracy   
 Tryby specjalne 
 Temperatury 
 Ustawienia (menu dla 

Instalatora 
 
 
 
 

Kontrola i sterowanie 

 

 On/off 
 Tryb pracy 
 Tryb specjalny 
 Temperatury 
 Ustawienia  

Dane operacyjne: 
 Temp. zewnętrzna 
 Woda na wejściu i wyjściu 
 Zbiornik cwu 
 Ustawienie zaworu 3-d 
 Przepływ wody 
 Częstotliwość pracy sprężarki 
 Prąd jednostki zewnętrznej 

 Zużycie energii + temp. na 
wyjściu 

 

 

Przewidzenie awarii 

Ostrzeżenia o niepoprawnej pracy: 
 

 Przepływ 
 Temp. czynnika chłodniczego 
 Prąd szczytowy 

 

 

 Ostrzeżenia o awarii 
 Zdalny reset alarmu 
 Kalendarz wizyt 
 Zdalna diagnostyka 
 Raport zmian ustawień 
 Link do bazy danych części 

zamiennych 
 Sprawdzenie parametrów poprawnej 

pracy pompy 

 




