Informace o změnách a novinkách v sortimentu
2020

Řada RAC jednotek pro rok 2020
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Změna designu modelů TZ a FZ

Klikněte na odkaz na web >>>
Najdete tam, katalogové listy, popis a obrázky jednotek.

Etherea
ZxxVKE – beze změny

1 Technologie nanoe ™ X

2 Zabudované WLAN,

3 Vysoká energetická

Inhibuje určité viry a bakterie

kompatibilní s hlasovým
ovládáním

účinnost A+++/A+++

Zbavuje zápachů
Udržuje přirozenou vlhkost vzduchu

Klikněte na odkaz na web >>>
Najdete tam popis technologie nanoe ™ X

4 Elegantní a čistý design

model TZ
TZxxWKE – nový design 2020, integrované WIFI z výroby, nový ovladač

779 mm do výkonu 5 kW (6 a 7 kw má stejné šasi jako Etherea)

1 Nový kompaktní
design

2 Zabudované WLAN,
kompatibilní s hlasovým
ovládáním

3 Jednodušší instalace
a servis

Klikněte na odkaz na web >>>
Najdete zde podrobnější popis nové TZ jednoty a katalogový list.

4 PM 2.5 filtr

model TZ
TZxxTKEW x TZxxWKEW porovnání předchozího a nového modelu

model FZ
FZxxWKE – nový design 2020

Z výroby nemá integrovaný modul
WIFI. Lze dokoupit externí CZTACG1. V jednotce je na něj
připravený držák.

779 mm do výkonu 5 kW (6 kw má stejné šasi jako Etherea)

1 Nový užší matný design

2 Jednodušší instalace a

(podobný jako TZxxWKE)

servis (stejné jako u TZ)

3 Supertiché - 20 dB(A)

Co přináší nový design jednotek TZ a FZ 2020 ?
•

přední kryt jednotky je přetažený až ke stěně a překrývá spodní šasi

•

přední kryt je nahoře zajištěn posuvnými zámky. Stačí odjistit a panel vysunout dopředu, namísto uvolňování
zámků vyklápěním krytu směrem nahoru. Zpětná montáž je ještě jednodušší

•

drobným zpříjemněním demontáže/montáže předního krytu jsou dva vruty místo tří a absence plastových
záslepek na vrutech

•

pod jednotkou najdete výklopnou montážní nožičku (jen u TZ )

•

prostor pro potrubí je větší

•

dutina pro protažení kabelů ke svorkovnici je také větší a je přímá. Kabel se dá protáhnou mnohem lépe.

•

změny se tedy zaměřily hlavně na zpříjemnění montáže

•

pro uživatele přibyla WIFI integrovaná z výroby,
přitom cena jednotky zůstala stejná jako loni (týká se jen TZ)

Klikněte na odkaz na web >>>
Na konci stránky najdete video prezentaci montáže
nových modelů klimatizací.

Přehled ostatních jednotek RAC 2020
oproti 2019 beze změn

Venkovní jednotky MULTISPLIT RAC 2020
oproti 2019 beze změn

Kombinace se všemi vnitřními jednotkami RAC kromě řady FZ
Klikněte na odkaz na web >>>

Řada CAC jednotek pro rok 2020

CAC splity
Venkovní a vnitřní jednotky PACi zatím beze změn
- Chystá se nová řada PACi NX. Uvedení na CZ trh cca začátek 2021

Nový designový kabelový ovladač CZ-RTC6
- V černém provedení s dotykovým displejem, zatím k dispozici dva modely: CZ-RTC6 a CZ-RTC6BL.
- V základní verzi CZ-RTC6 má jen základní funkce, podobně jako jednoduchý hotelový ovladač.
- V rozšířené verzi CZ-RTC6BL s Bluetooth lze propojit s připravovanou aplikací H&C v mobilním
telefonu. Pak je funkčně podobný jako CZ-RTC4, nebo 5, ale komfortnější. Má přes aplikaci
dostupná veškerá uživatelská a servisní nastavení a diagnostiku zařízení.
- Nejvyšší verze CZ-RTC6BLW má navíc integrované WIFI rozhranní pro vzdálený přístup přes cloud.
Verze s wifi bude dostupná cca ke konci roku 2020. Kompatibilní bude jen s novou řadou PACi NX.

Vodní výměník PACi pro chlazení a ohřev vody
- Kompaktní hydrobox včetně vodního filtru, hlídání průtoku a ovladače. Bez oběhového čerpadla.
- Dva modely, pro kondenzační jednotky Big PACi s výkony 20 a 25kW (U-200… a U250…)
- Chlazení vody na teplotu +50C. Garantovaný provoz chlazení do venkovní teploty -15
- Ohřev vody do teploty +500C. Garantovaný provoz topení do venkovní teploty -200C

Klikněte na odkaz na web >>>

Klikněte na odkaz na web >>>
Najdete zde aktuální sortiment CAC Panasonic.

Tepelná čerpadla Aquarea 2020

TEPELNÁ ČERPADLA H GENERACE
s chladivem R410
•

Oproti 2019 technicky beze změny.

•

Malé jednofázové modely do výkonu 9kW jsou
pozvolna nahrazovány modely J s chladivem R32
(All In One jednofázové do 9 kW už jen v generaci J).

•

Jednofázové splity Bi-Bloc jsou aktuálně ještě v
generaci H, průběžně budou přecházet na model J,
aktuální stav sdělíme na dotaz.

•

Velké jedno i tří fázové modely jsou stále k dispozici
jen v H generaci s chladivem R410. Modely J generace
s R32 chladivem jsou zatím nedostupné a nejspíš
nebudou dřív než začátkem roku 2021.

TEPELNÁ ČERPADLA J GENERACE
s chladivem R32

Klikněte na odkaz na web >>>
Najdete zde aktuální sortiment TČ Aquarea.

Hlavní rozdíly oproti předchozí generaci H:
•
•
•
•

lepší SCOP cca o 5%
max teplota topné vody zvýšená na 600C
(do -15) i pro malé 1f modely
větší max. délky potrubí a převýšení
snížená hlučnost

•
•

Výstupní signál pro odmrazování. Využitelné např. s ovladačem fancoilů PAW-FC-RC1.
Redukce počtu modelů nástěnných hydroboxů.
WH-SDC0305J3E5 kompatibilní s 3 and 5 kW outdoor unit
WH-SDC0709J3E5 kompatibilní s 7 and 9 kW outdoor unit

•

Připravuje se nový kompaktní model All In One s menšími rozměry.
dostupný od 2021
rozměry optimalizovány pro osazení rekuperační jednotky Venta na hydrobox
Venta je na hydroboxu jen umístěná, nemá vodní výměník a není s hydroboxem energeticky propojená

TEPELNÁ ČERPADLA J GENERACE
MONOBLOK
- miniblok ve výkonech 5, 7 a 9 kW s jednof. napájením
- max. výstupní teplota vody 60℃

SPLIT
- ve výkonech 3, 5, 7 a 9 kW s jednofázovým napájením
- max. výstupní teplota vody 60℃

ALL IN ONE upravený pro rekuperační jednotku
(dostupný začátkem 2021)

- upravené rozměry pro osazení rekuperace
- ve výkonech 3, 5, 7 a 9 kW s jednofázovým napájením

1650

- ve výkonech 3, 5, 7 a 9 kW s jednofázovým napájením
- ve variantě s dvěma topnými okruhy včetně směšovacích
ventilů a oběhových čerpadel. Za označením modelu je
písmeno „B“

1800

ALL IN ONE

Rekuperační jednotka
Připojení 125 mm pro
VZT potrubí (x4)

Ovladač s
dotykovým displejem







Rotační tepelný výměník s
vysokou účinností

filtr odtah: ePM10
50% (M5)

EBMEC radiální
ventilátor -RadiCal®

Vnější rozměry: 598 x 500 x 450
Min. provozní teplota : -20 °C
(PTC ohřívač je k dispozici jako příslušenství
Levá a pravá verze
Označení PAW-A2W-VENTA-L nebo –R
Umístění samostatně na stěnu, na nádrž PAW-TA20C1E5C, nebo
na vnitřní jednotku tepelného čerpadla All In One Compact

filtr přívod: ePM2,5 65%
(F7)

Opláštění s izolací
30mm minerální vlny

Rekuperační jednotka
Přes modbus* lze plně integrovat s ovládáním TČ Aquarea

* nutné příslušenství PAW-AW-MBS-H
MODBUS rozhraní pro tepelné čerpadlo

Společné ovládání rekuperace i tepelného čerpadla

Změna režimu

Změna žádané hodnoty

Komunikace přes Modbus RTU

Hlavní informace o systému:
Aktivní funkce, hlášení a
poruchy

PAW-AW-MBS-H

Modbus Slave

Modbus Master

Hranatý zásobník na teplou vodu 60x60 cm
(PAW-TA20C1E5C)
- Rozměry: 600 x 600 x 1550 mm
optimalizované pro osazení rek. Jedn Venta

- Objem: 193 litrů
- Materiál: smalovaná ocel
- Mg anoda je součástí
- Připojení potrubí spodem:
Studená a teplá voda
Připojení TČ
- ErP B
- Snímač teploty vody je součástí
- 3-cestný ventil je součástí
- Plocha výměníku: 1,83 m2

Přední pohled

Zadní pohled

Další nádrže vhodné nejen pro monobloc
• Nerezová PAW-TD23B6E5
230 L nerez, plocha výměníku 1,8m2,, dohřev 2,8 kW,
vyrovnávací nádrž

+60L nerez

• Smaltovaná PAW-TD20B8E3-1
185 L smalt, plocha výměníku 2,1m2,, dohřev 3 kW,
nádrž

•
•
•
•
•

+80L smalt vyrovnávací

Tepelná izolace nádrže + plechové opláštění
3 cst ventil
Oběhové čerpadlo pro topný okruh
Izolace potrubí pro režim chlazení
Elektro-ohřev a teplotní čidlo

Klikněte na odkaz na web >>>

DHW (TUV) nádrže
s vestavěným tepelným čerpadlem
NÁSTĚNNÉ
Kapacita

VOLNĚ STOJÍCÍ

100 L

150 L

200 L

270 L

PAW-DHW100W-1

PAW-DHW150W-1

PAW-DHW200F

PAW-DHW270F
PAW-DHW270C1F*
*model s přídavnou topnou spirálou

Klikněte na odkaz na web >>>

Kaskádové ovládání (PAW-A2W-CMH)
Možných až 10 Aquarea H & J-Gen. zařízení v kaskádě
- až do 10 HP
- kombinace H & J-generace je možná
- dotykový displej

Vyžaduje 1 Modbus (PAW-AW-MBS-H) pro každé připojené TČ

(1 Aquarea + Modbus) x až 10 zařízení + CMH

Proti zámrazový ventil (PAW-A2W-AFVLV)
Pro MONOBLOKY:
-

otevírá se při poklesu teploty pod 3 ℃
chrání systém proti zamrznutí
jednoduchá instalace

Ovladače pro dvoutrubkové Fancoily
s AC motory
ZÁKLADNÍ (PAW-FC-903TC)

- nastavení teploty
- změna módu (Heat/Cool/Fan)
- ovládání centilů
- Eco mode
- LED-backlit LCD Display

POKROČILÝ (PAW-FC-RC1)

- nastavení teploty

- LED-backlit LCD Display
- 3 výstupy, 230 V pro Fancoil
- 2 výstupy, 230 V pro ventily
- 1 analogový vstup pro externí teplotní čidlo
- 1 digitální vstup pro hotelovou kartu (Standby
Function)
- zabudovaný Modbus RTU

Service Cloud a Smart Cloud
Uživatelské rozhraní
servisní firmy
Service Cloud

Oproti předchozímu roku žádné změny.
Zkušenosti však ukázaly, že se jedná o
dobrý nástroj pro diagnostiku většiny
problémů na tepelných čerpadlech

Server Panasonic
Service Cloud

INTERNET

Server Panasonic
Smart Cloud
Tepelné
čerpadlo
1

Tepelné
čerpadlo
2

Tepelné
čerpadlo
….

Doplňkový sortiment

Fancoily

Nástěnné a kazetové fancoily
SABIANA CARISMA FLY / SABIANA SKY STAR

V ceníku najdete nejpoužívanější varianty dvoutrubkových fancoilů SABIANA bez ventilů pro aplikace s
tepelnými čerpadly:

•
•
•

Základní fancoil s AC motorem bez IR ovladače
Základní fancoil s AC motorem s IR ovladačem,
Základní fancoil s úsporným EC motorem bez IR ovladače s možností řízení 0-10V z nadřazené regulace

Fancoily nedržíme skladem, jsou na objednávku, dostupnost obvykle cca 3-5 týdnů
Klikněte na odkaz na web >>>

Wind-Free™

Klimatizační jednotky Samsung s technologií Wind-Free™
Pozvolné chlazení místnosti díky 23.000 mikro otvorů umístěných v předním panelu vnitřní jednotky v
kombinaci s nízkou rychlostí proudu vzduchu - tzv. bezprůvanové chlazení.

Klikněte na odkaz na web >>>

Katalogy, katalogové listy videa, technické podklady na webu
Tato prezentace shrnuje jen to nejdůležitější. Na našem webu najdete mnohem více podrobností.

kliknutím na obrázky se vám otevřou soubory

CENÍK 2020
FOR FUTURE

KATALOG 2020

LEAFLET 2020

PANASONIC

PANASONIC RAC

*prozatím pouze v EN

Podívejte se také na web. Naleznete zde i veškeré technické dokumentace,
kombinační tabulky, servisní a uživatelské materiály.

www.forfuture.cz

Děkujeme, že jste si prezentaci prošli až do konce a budeme se těšit na další spolupráci!
tým For Future
klikněte pro zobrazení kontaktů na nás

