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Proč chladivo R32 a co je směrnice EU 517/2014?

2020

2022
➢ Chladničky a mrazničky […] pro komerční použití (hermetické kompresory)

➢ Velké chladicí systémy pro komerční a průmyslové použití

2025

GWP > 2500

GWP > 150

Klimatizace Single split s náplní chladiva pod 3 kg s HFC.

VRF, chilery a tepelná čerpadla jsou mimo 

GWP > 750

R404a, R507, R434, 
R428

R410a, R407, 
R134a

EU omezuje používání

F-plynů (517/2014)
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➢ Chladničky a mrazničky […] pro komerční použití (hermetické kompresory)

➢ Stabilní chladicí zařízení pro mražení pod -50 °C

➢ Mobilní klimatizace > GWP 150



Proč chladivo R32?

Nová generace chladiv kvůli omezení F-plynů

Pracovní tlaky jsou velmi podobné R410a

R32 má o 10-15 % lepší účinnost než R410a

Průměr trubek na kapalině lze zmenšit až o 30 %.
Objem kompresoru lze snížit až o 30 %.

GWP GWP 
R410a = 2088 R32 = 650



Chladivo R32: normy a klasifikace

Normy týkající se R32

R32 je klasifikováno jako chladivo A2L

EN378-1:2017, EN60335-2-40 a ISO5149 byly dle této klasifikace upraveny.

TYP CHLADIVA

A1 R-410a R-134a

A2L R32 R1234ze

B2L R-717

A2 R-152a

A3 R290 R600a



Chladivo R32: bezpečnost práce

Obsah 
kyslíku

Zdroj 
zapálení

R32

Koncentrace 
chladiva

14 % až 30 % vol.
(0,3 až 0,6 kg/m3)

Odsávačky a 
vývěvy jen pro 

R32!



Tepelná čerpadla řady Aquarea High Perfomance jsou vhodné pro rekonstrukce, novostavby i

nízkoenergetické domy pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.

Aquarea High Performance řada

Vhodné pro instalace s omezeným 

prostorem. Obsahují všechny potřebné 

komponenty pro rychlou instalaci a zásobník 

na TV o objemu 180 l.

Venkovní jednotka obsahuje všechny 

potřebné komponenty pro napojení na topný 

systém objektu. Velmi snadná instalace bez 

nutnosti práce technika chlazení.

Velmi flexibilní řešení pro novostavby i 

rekonstrukce. Možnost ohřevu TV v 

externím zásobníku. Široké možnosti 

přizpůsobení požadavkům projektu. 

All-in-One Bi-blok Monoblok



Aquarea High Performance

Aquarea High Performance řada

Jednofázové modely Třífázové modely

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW 9 kW 12 kW 16 kW

All-in-One H generace ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J generace ✓ ✓ ✓ ✓

All-in-One

2 zone

H generace ✓ ✓ ✓ ✓

J generace ✓ ✓ ✓ ✓

All-in-One

Compact

H generace

J generace Již brzy

Bi-blok H generace ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J generace ✓ ✓ ✓ ✓

Monoblok H generace ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J generace ✓ ✓ ✓



Aquarea J Generace – Co je nového?

Vyšší účinnost

• Zlepšená energetická účinnost (COP až 5,33). 

• Energetická třída A+++

• SCOP vyšší až o + 5% proti H Generaci

Větší flexibilita při návrhu

• Max. teplota výstupní vody v režimu vytápění: až 60 °C

• Delší maximální délky potrubí

• Režim chlazení až do teploty venkovního vzduchu 10 °C

Větší komfort

• Ekvitermní regulace až do -20 °C

• Režim ohřevu TV „komfort“ nebo „účinnost“: částečný výkon pro vyšší 

účinnost nebo plný výkon pro rychlý ohřev

• SG ready i pro režim chlazení



Aquarea All In One J Generace



Výkon 3 kW 5 kW 7 kW 9 kW

Model venkovní jednotky WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5

AiO model vnitřní jednotky WH-ADC0309J3E5

Smart Cloud adaptér CZ-TAW1

Aquarea All In One J Generace – modelová řada

WH-ADC0309J3E5WH-UD03JE5 /  WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 /  WH-UD09JE5



Výkon 3 kW 5 kW 7 kW 9 kW

Generace J (R32) H (R410A) J (R32) H (R410A) J (R32) H (R410A) J (R32) H (R410A)

COP (A7 / W35) 5.33 5,00 5.00 4,63 4.76 4,46 4.48 4,13

SCOP 5.07 5.07 4.90 4.90

ηs (W35 / W55) 200 / 136 % - / 130 200 / 136 % - / 130 193 / 130 % - / 130 193 / 130 % - / 130

Max. výstupní teplota 

vody*
60 °C 55 °C 60 °C 55 °C 60 °C 55 °C 60 °C 55 °C

Max. délka potrubí 25 m 15 m 25 m 15 m 50 m 40 m 50 m 40 m

Max. převýšení 20 m 5 m 20 m 5 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Náplň chladiva

(jmenovitá délka)

0.9 kg

(7 m)

1.20 kg

(5 m)

0.9 kg

(7 m)

1.20 kg

(5 m)

1.27 kg

(7 m)

1.45 kg

(5 m)

1.27 kg

(7 m)

1.45 kg

(5 m)

Vylepšení: All In One J vs. H Generace

* Pro teploty venkovního vzduchu nad -10 ºC. Pro teploty venkovního vzduchu pod -15 ºC je max. výstupní teplota vody 55 ºC. Mezi -10 °C and -15 

°C výstupní teplota vody postupně klesá z 60 °C na 55 °C

• Lepší účinnost
• Delší délky potrubí

• Vyšší výstupní teplota
• Nižší náplň chladiva



Tepelné čerpadlo Aquarea řady „All in one“ obsahuje hlavní komponenty nutné k 

instalaci:

• Vodní výměník

• Zásobník na teplou vodu

• Vysoce účinné čerpadlo s proměnnými otáčkami (třída A)

• Expanzní nádoba10 l (do objemu vody v soustavě do 200 l)

• Elektrický záložní ohřívač

• Magnetický vodní filtr včetně uzavíracích ventilů

• Automatický odvzdušňovací ventil

• Pojišťovací ventil

• …

Skutečné řešení “All in one”!



All in One – hlavní komponenty

Zásobník TV

U-Vacua™ izolace

3-cestný

ventil

Oběhové 

čerpadlo

Záložní

ohřívač

Magnetický 

filtr

snímač průtoku

Rám jednotky
Připojení 

vody

Opláštění

Panasonic 

All in one



All in One – Připojení potrubí, volné místo nad jednotkou

Někteří ostatní výrobci vyžadují 
prostor pro připojení potrubí nad 
vnitřní jednotkou.

abcd

Připojení potrubí vody je v dolní 
části vnitřní jednotky. 
Potrubí lze připojit přes sadu 
PAW-ADC-PREKIT-1.

a) Studená voda (příprava TV)
b) Teplá voda (příprava TV)
c) Topná voda vstup
d) Topná voda výstup

Pohled na horní 
zadní stranu

Připojení potrubí 
chladiva

Díky připojení vodního potrubí v dolní čísti a 

chladivového potrubí v horní zadní čísti vnitřní jednotky 

je nad vnitřní jednotkou volný prostor.

Někteří 

ostatní 

výrobci



Aquarea Bi-blok J Generace



Výkon 3 kW 5 kW 7 kW 9 kW

Venkovní jednotka WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1

Vnitřní jednotka WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5

Smart Cloud adaptér CZ-TAW1

Aquarea Bi-blok J Generace – modelová řada

WH-SDC0305J3E5

WH-SDC0709J3E5

WH-UD03JE5 /  WH-UD05JE5WH-UD07JE5 /  WH-UD09JE5-1

Snížený počet vnitřních jednotek:
• WH-SDC0305J3E5 je kompatibilní 

s 3 a 5kW venkovními jednotkami

• WH-SDC0709J3E5 je kompatibilní

s 7 a 9kW venkovními jednotkami



Výkon 3 / 5 kW 7 / 9 kW

Generace J (R32) H (R410A) J (R32) H (R410A)

COP (A7 / W35) 5,33 (3 kW) / 5,00 (5 kW) 5,00 (3 kW) / 4,63 (5 kW) 4,76 (7 kW) / 4,48 (9 kW) 4,46 (7 kW) / 4,13 (9 kW)

SCOP 5,07 4,95 4,90 4,83

ηs (W35 / W55) 200 / 136 % 195 / 130 % 193 / 130 % 190 / 130 %

Max. výstupní teplota vody* 60 °C 55 °C 60 °C 55 °C

Jmen. délka potrubí 7 m 5 m 7 m 5 m

Max. délka potrubí 25 m 15 m 50 m 40 m

Max. převýšení 20 m 15 m 30 m 30 m

Náplň chladiva 0,9 kg 1,20 kg 1,27 kg 1,45 kg

Vylepšení: Bi-blok J vs. H Generace

* Pro teploty venkovního vzduchu nad -10 ºC. Pro teploty venkovního vzduchu pod -15 ºC je max. výstupní teplota vody 55 ºC. Mezi -10 °C and -15 °C výstupní teplota 

vody postupně klesá z 60 °C na 55 °C. 

• Lepší účinnost
• Delší délky potrubí

• Vyšší výstupní teplota
• Nižší náplň chladiva



Příslušenství - 3 cestný ventil (CZ-NV1)

3 cestný ventil
(volitelné příslušenství)

CZ-NV1, 3 cestný ventil pro instalaci do vnitřní jednotky

Vstup

3 cestný
ventil

Výstup A

Výstup B



Aquarea Monoblok J Generace



Aquarea Monoblok J Generace – modelová řada

Výkon 5 kW 7 kW 9 kW

Model venkovní jednotky WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5

Smart Cloud adaptér CZ-TAW1

Kompaktní venkovní jednotka pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.

Jednofázové modely s jedním ventilátorem o výkonu od 5 to 9 kW. 



Vylepšení: Monoblok J vs. H Generace

Vyšší výkon a vyšší COP 

5 kW 7 kW 9 kW

Výkon COP Výkon COP Výkon COP

J gen H gen Δ J gen H gen Δ J gen H gen Δ J gen H gen Δ J gen H gen Δ J gen H gen Δ

Vytápění (+7 °C / 35 °C) 5,00 5,00 5,08 5,08 7,00 7,00 4,76 4,52 +5% 9,00 9,00 4,48 4,29 +4%

Vytápění (+7 °C / 55 °C) 5,00 5,00 3,01 2,84 +6% 7,00 7,00 2,82 2,83 8,95 9,00 -1% 2,78 2,72 +2%

Vytápění (+2 °C / 35 °C) 5,00 4,80 +4% 3,57 3,36 +6% 7,00 6,60 +6% 3,40 3,30 +3% 7,45 6,80 +10% 3,13 3,18 -2%

Vytápění (+2 °C / 55 °C) 5,00 4,00 +25% 2,27 2,33 -3% 6,30 6,30 2,16 2,22 -3% 7,00 6,30 +11% 2,12 2,13

Vytápění (-7 °C / 35 °C) 5,00 4,70 +6% 2,78 2,85 -2% 6,80 5,50 +24% 2,81 2,70 +4% 7,50 6,40 +17% 2,63 2,60 +1%

Vytápění (-7 °C / 55 °C) 5,00 4,30 +16% 1,85 1,89 -2% 6,30 5,00 +26% 1,86 1,82 +2% 7,00 5,80 +21% 1,80 1,78 +1%

Chlazení (35 °C / 7 °C) 5,00 4,50 +11% 3,31 3,28 +1% 7,00 6,00 +17% 3,06 2,78 +10% 9,00 7,00 +29% 2,71 2,60 +4%

Chlazení (35 °C / 18 °C) 5,00 5,10 -2% 5,05 5,10 -1% 7,00 6,00 +17% 4,73 3,87 +22% 9,00 7,00 +29% 4,25 3,59 +18%

V porovnání s Generací H jsou výkon a COP většinou vyšší.



Aquarea Monoblok: příslušenství zásobníky

Kombinované zásobníky
• Vhodné pro TČ v provedení Monoblok: Zásobník TV + akumulační zásobník v jedné kompaktní 

skříni

• Vhodné pro rekonstrukce: rychlá instalace k existujícímu systému vytápění

• Vysoká účinnost

• Obsahuje 3 cestný ventil a oběhové čerpadlo třídy “A” 

• K dispozice ve dvou verzích: ze smaltované oceli a z nerezové oceli

Smaltovaná ocel NOVÉ Nerezová ocel

Model PAW-TD20B8E3-1 PAW-TD23B6E5

Rozměry V x Š x H Mm 1770 x 640 x 690 1750 x 600 x 646

Zásobník 

TV

Akumul. 

zásobník

Zásobník 

TV

Akumul. 

zásobník

Objem Litry 185 80 230 60

Plocha výměníku M2 2,1 — 1,8 —

Elektrický ohřívač W 3000 — 2800 —

Energetické ztráty při 65 °C kWh/24h 1,3 — 1,25 —

Třída energetické účinnosti (od A+ do F) B B B A



Aquarea Monoblok: příslušenství ventil proti mrazu

Ventil proti zamrznutí vody

PAW-A2W-AFVLV

Ventil se při teplotě vody v potrubí nižší než 3 °C 

otevře a zabrání tvorbě ledu v okruhu topného 

systému. Zabrání poškození tepelného čerpadla 

nebo potrubí vlivem mrazu.



Příslušenství pro Aquarea Bi-bloc J Generace je shodné s H generací. 

Aquarea Generace J – Příslušenství

Položka Model

Volitelné PCB CZ-NS4P

Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1

Pokojový termostat kabelový PAW-A2W-RTWIRED

Pokojový termostat bezdrátový PAW-A2W-RTWIRELESS

Snímač zásobníku PAW-A2W-TSBU

Snímač venkovní teploty PAW-A2W-TSOD

Snímač teploty vody pro zónu PAW-A2W-TSHC

Snímač prostorové teploty pro zónu PAW-A2W-TSRT

Snímač teploty vody pro solární systém PAW-A2W-TSSO

3 cestný ventil CZ-NV1



Přehled hlavních funkcí, které nabízí PCB CZ-NS4P:

Aquarea Generace J – Příslušenství PCB pro další funkce

Funkce CZ-NS4P

Ovládání 2 zón se 2 směšovacími ventily, 2 čerpadly

a 2 prostorovými termostaty nebo snímači
✔

Ovládání ohřevu bazénu ✔

Ovládání dle požadavku 0 – 10 V ✔

Ovládání teploty v akumulačním zásobníku ✔

Ovládání solárního systému ✔

Ovládání „SG ready“ ✔

Vstup pro externí zapnutí/vypnutí kompresoru ✔

Vstup pro přepínání režimu vytápění / chlazení ✔

Výstup pro signalizaci sumární poruchy ✔



Zásobníky pro ohřev TV a akumulační zásobník

Nerezové zásobníky pro ohřev TV

• Energetická třída A 

• Bez Anody-minimální údržba

• 2 objemy: 192 a 280 litrů

Smaltované zásobníky pro ohřev TV

• Vysoká energetická účinnost

• 150, 200, 290 a 380 litrů

• Verze se 2 výměníky (pro solár + TČ): 
objem 350 litrů

Akumulační zásobník

• Vysoká energetická účinnost

• Nerezová nádoba

• Objem 50 litrů

• Jímka pro čidlo teploty



• Kolik chladiva je v jednotce?

• Jaké je maximální náplň chladiva v systému?

A co chladivo R32?

Model WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1

Výkon 3 kW 5 kW 7 kW 9 kW

Generace J (R32) J (R32) J (R32) J (R32)

Množství chladiva 0,9 kg 1,27 kg

Jmenovitá délka potrubí 7 m

Předplněná délka potrubí 10 m

Množství přidávaného chladiva 20 g/m 25 g/m

Max. délka potrubí 25 m 50 m

Max. převýšení 20 m 30 m
Max. množství chladiva (při max. 

délce potrubí)
1,20 kg 2,27 kg



A co chladivo R32?

• R32 je mírně hořlavé chladivo (třída A2L). Z bezpečnostních důvodů 

norma předepisuje min. plochu podlahy v místnosti, kde je jednotka 

Aquarea nainstalovaná. Plocha závisí na celkovém množství

chladiva v systému a na výšce instalace vnitřní jednotky. Výška 

instalace je pro AiO stanovena na 60 cm.

• Min. plocha podlahy místnosti se vypočítá dle následujícího vzorce:

• Pokud je množství chladiva v systému  < 1.84 kg, není nutné řešit 

minimální plochu podlahy.

• Jelikož je max. množství chladiva pro jednotky s výkonem 3 a 5 kW 

jen 1,2 kg, není žádné omezené plochy podlahy pro tyto modely!

Amin = 2.5 x LFL5/4 x h0

M 2

Minimální plocha podlahy pro WH-UD03JE5 a WH-UD05JE5 →

Není omezení!

60
 c

m



A co chladivo R32?

Jednotky s výkonem 7 a 9 kW obsahují větší množství chladiva. Při použití 

výše zmíněného pravidla lze říci:

• Do délky potrubí 32 m není nutné řešit plochu místnosti, protože 

množství chladiva je vždy menší než 1,84 kg:

• Předplněné množství pro WH-UD07JE5 a WH-UD09JE5 

(do to 10 m): 1,27 kg

• Přidané množství pro délku potrubí 22 m:

22 x 0,025 = 0,55 kg

• Celkové množství chladiva: 1,82 kg

• Při délce potrubí od 32 m do 40 m, množství chladiva lze držet na 

hodnotě 1,84 kg, takže není nutné řešit plochu místnosti. V tomto 

případě ale musíme respektovat následující omezení:

• Topný výkon poklesne o cca 5 % 

• Venkovní teplota nesmí klesnout pod -15 ºC

Minimální plocha podlahy pro WH-UD07JE5 a WH-UD09JE5-1 →
Není omezení  při délce potrubí do 32 m!

60
 c

m

Až 32 m, max. 

množství 

chladiva 1,84 kg



A co chladivo R32?

• Pokud je množství chladiva > 1,84 kg, je nutné uvažovat plochu 

podlahy místnosti. Pro max. délku potrubí 50 m je celkové množství 

chladiva 2,27 kg, minimální plocha podlahy musí být 43,9 m²!!!

V mnoha případech je možné splnit tuto podmínku pouze propojením 

místnosti, kde je tepelné čerpadlo nainstalováno, se sousední 

místností. Propojení je uskutečněné větracími otvory s definovanou 

plochou (viz Montážní návod).



Aquarea Smart Cloud

Pro koncové uživatele: Pokročilé ovládání vytápění odkudkoliv a kdekoliv.

Výsledky in kWh

Spotřeba je rozdělena na:

- Vytápění

- Chlazení

- Ohřev teplé vody

Spotřeba za dny, týdny, měsíce,…

Záznam venkovní a vnitřní teploty.

StatistikaPlánováníNastavení a sledování

Aquarea Smart Cloud Works with



Pro instalační firmy: Vzdálená správa a servis snadno a rychle

Aquarea Service Cloud umožňuje instalačním firmám vzdáleně sledovat tepelná čerpadla zákazníků, kteří k tomu 

dají souhlas. Úspora času, servisních nákladů a zkrácení reakční doby servisu.

Aquarea Service Cloud

Funkce:

• Celkový přehled na mapě

• Historie chybových záznamů

• Kompletní informace o zařízení

• Statické údaje o provozu zařízení

• Zařízení lze kompletně nastavovat



Aquarea – podpora návrhu



Chcete se dozvědět více?

• VIDEA:

Aquarea Concept: 
https://www.youtube.com/watch?v=TjqJdxnUAAU&list=PL_4DG1RVIM6TVOX7Sd3aT1eVHytxK_7__

Aquarea Service Cloud:
https://www.youtube.com/watch?v=OWABUYXsR-c

• DEMO:

Aquarea Smart Cloud demo:
https://demo.aquarea-smart.panasonic.com/

• LETÁK:
http://www.library.aircon.panasonic.eu/_____/share/b2ib7wev4O0=/

https://www.youtube.com/watch?v=TjqJdxnUAAU&list=PL_4DG1RVIM6TVOX7Sd3aT1eVHytxK_7__
https://www.youtube.com/watch?v=OWABUYXsR-c
https://demo.aquarea-smart.panasonic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TjqJdxnUAAU&list=PL_4DG1RVIM6TVOX7Sd3aT1eVHytxK_7__
https://www.youtube.com/watch?v=OWABUYXsR-c
https://demo.aquarea-smart.panasonic.com/
http://www.library.aircon.panasonic.eu/_____/share/b2ib7wev4O0=/


Poznámka na závěr, aneb co je dobré vědět

Tepelná čerpadla Aquarea Gen. J obsahují:

• expanzní nádobu (objem 10 litrů Bi-bloky a AiO, 6 litrů Monoblok)

• pomocný elektrický ohřívač

• oběhové čerpadlo s poměnými otáčkami

• autonomní regulaci (vč. ekvitermní regulace)

• ovládací panel lze sejmout a použít mimo TČ

• ovladač s menu v ČJ, vč. časovače, termostatu

• snímač průtoku (zobrazení průtoku na displeji)

• magnetický filtr, pojišťovací a odvzdušňovací ventil

Pozor na kvalitu vody v topném okruhu! Nevhodná kvalita vody může 

způsobit poškození oběhového čerpadla nebo výměníku.




