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de ideale oplossing is voor u thuis
De nieuwste technologie van Panasonic biedt u een
duurzaam alternatief voor traditionele verwarmings
s stemen. Tot
energiebesparing doordat de
energie uit de buitenlucht wordt gehaald en er geen
fossiele brandstof nodig is voor de warmtevoorziening
van uw huis. De onderhoudskosten zijn een stuk lager
bij een warmtepomp in vergelijking met uw V ketel.

De i bloc T P is de meest fle ibele
warmtepomp lijn van uarea, de binnenunit kan
geplaatst worden op de plek waar uw V ketel is
geïnstalleerd. f u nu in een renovatie of
nieuwbouwwoning woont, de i bloc warmtepomp
is een passende oplossing voor iedere situatie. ij
e treem lage temperaturen is de T P ideaal. Het
e tra verwarmingsvermogen varieert van laag naar
hoog, zo is er voor ieders comfort de juiste
warmtepomp.

uarea

combineer eindeloos en wees voorbereid op uw toekomst
tra comfort bij
buitentemperaturen
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Tot wel
van de verwarming, die de warmtepomp produceert, is gratis omdat die uit de buitenlucht wordt gehaald.
eetomstandigheden verwarming luchttemperatuur binnen
luchttemperatuur buiten
. mstandigheden temperatuur wateraanvoer

, temperatuur waterafvoer

edereen roept h bride maar wij zeggen all electric .
De eerste investering ligt weliswaar iets hoger dan bij
huidige verwarmings methodes en de h bride
oplossing, maar de gebruikskosten zijn echter vele
malen lager, waardoor de investering snel is
terugverdiend. Daarnaast kunnen veel merken als ze
eenmaal h bride zijn aangesloten niet meer all
electric. et onze warmtepompen kan dat wel,
naadloos overstappen is dus ook een optie.
Daarnaast wordt gas ieder jaar duurder.
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De lucht waterwarmtepomp uarea is een
product van Panasonic, behoud uw comfort doe
geen concessies ies voor de juiste capaciteit
warmtepomp om uw huis te verwarmen, ook bij
lagere buiten temperaturen. r zijn s stemen
beschikbaar van tot k , zodat er altijd een
passende oplossing is voor uw thuissituatie.

De i bloc T P warmtepomp is uitermate effici nt in het verwarmen van uw woning en
het leveren van warm tapwater. elfs bij zeer lage temperaturen behoudt de warmtepomp
zijn werking, let op uw capaciteit en rendement nemen wel af. org voor de juiste
instellingen.
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A++
MEER BESPARING

A PLUS PLUS LABEL
BIJ UW RADIATOR

Tegenwoordig kan bijna alles worden ingesteld en
aangestuurd door uw smartphone, zo ook uw
warmtepomp. Panasonic loopt voor op haar concurrenten
op dit gebied. Dit betekent dat de warmtepomp geheel
naar uw wens comfort biedt wat u nodig heeft. Het
programma werkt verder intuïtief en leert van uw
instellingen waardoor de wartmepomp een nog beter
rendement kan draaien. Via de handige app kunt u live de
status van uw warmtepomp opvragen en zo nodig
bijstellen.

A+++
A PLUS PLUS PLUS LABEL
BIJ UW VLOERVERWARMING

A
A LABEL

BIJ UW DOUCHE

WH-UX09HE5
WH-UX09HE8

WH-UX12HE8
WH-UX16HE8

Aquarea H Generatie T-CAP

Enkel fase (voeding via binnenunit)

Kit
Verwarmingscap. bij +7 ºC
(bij aanvoertemp. van 35 ºC)
COP bij +7 ºC
(bij aanvoertemp. van 35 ºC)
Verwarmingscap. bij +2ºC
(bij aanvoertemp. van 35 ºC)
COP bij +2 ºC
(bij aanvoertemp. van 35 ºC)
Verwarmingscap. bij -7ºC
(bij aanvoertemp. van 35 ºC)
COP bij -7 ºC
(bij aanvoer temp. van 35 ºC)
Koelcapaciteit bij 35°C
(koudwater van 7/12°C)

KIT-WXC09H3E5

KIT-WXC09H3E8

KIT-WXC12H9E8

KIT-WXC16H9E8

kW

9,00

9,00

12,00

16,00

W/W

4,84

4,84

4,74

4,28

kW

9,00

9,00

12,00

16,00

EER bij 35°C (koudwater van 7/12°C)

W/W

3,59

3,59

3,44

3,10

kW

9,00

9,00

12,00

16,00

W/W

2,85

2,85

2,72

2,49

kW

7,00

7,00

10,00

12,20

W/W

Energielabel bij 35°C / bij 55°C
Systeemlabel bij 35°C / bij 55°C
Binnenunit
Geluidsdrukniveau

Verwarmen / Koelen

dB(A)

Afmetingen / gewicht

HxBxD

mm / kg

Water flow (∆T=5 K. 35°C)

l/min

Capaciteit back-up verwarmer

kW

Buitenunit
Geluidsdrukniveau

Verwarmen / Koelen

dB(A)

Afmetingen / gewicht

HxBxD

mm / kg

Koelmiddel (R410A)

3 fasease (voeding via binnenunit)

kg / TCO2 Eq.

3,17

3,17

2,81

2,57

i/i
i/i

i/i
i/i

i/i
i/i

i/i
i/i

WH-SXC09H3E5

WH-SXC09H3E8

WH-SXC12H9E8

WH-SXC16H9E8

33 / 33

33 / 33

33 / 33

33 / 33

892 x 500 x 340 / 43

892 x 500 x 340 / 43

892 x 500 x 340 / 44

892 x 500 x 340 / 45

25,8

25,8

34,4

45,9

3

3

9

9

WH-UX09HE5

WH-UX09HE8

WH-UX12HE8

WH-UX16HE8

51 / 49

51 / 49

52 / 50

55 / 54

1.340 x 900 x 320 / 101

1.340 x 900 x 320 / 108

1.340 x 900 x 320 / 108

1.340 x 900 x 320 / 118
2,90 / 6,055

2,85 / 5,951

2,85 / 5,951

2,85 / 5,951

Bedrijfstemperatuur

Buitentemperatuur

°C

-28 ~ +35

-28 ~ +35

-28 ~ +35

-28 ~ +35

Aanvoertemperatuur

Verwarmen / Koelen

°C

20 - 60 / 5 - 20

20 - 60 / 5 - 20

20 - 60 / 5 - 20

20 - 60 / 5 - 20

De i bloc lijn is ook beschikbaar in een reguliere versie en een e tra stille uiet versie, vraag uw verkoper of
installateur naar meer informatie.
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Wordt zelfvoorzienend in uw stroom en warm water!

