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Linia pomp ciepła Aquarea typu powietrze-woda jako jedna z pierwszych na rynku została
oznakowana etykietami energetycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA).
Oznacza to, że urządzenia Panasonic już teraz spełniają wymogi, które zostaną wprowadzone
przez Komisję Europejską w 2015 r., a klienci mogą wybrać najbardziej efektywne jednostki w
oparciu o jednolite kryteria.

  

      

Dotychczas producenci urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych stosowali dowolne oznaczenia
– własne bądź przyznawane przez różne ośrodki certyfikujące, przez co konsumenci napotykali
na problem z porównaniem modeli w danej klasie. Aby uporządkować sytuację, w przypadku
pomp ciepła Komisja Europejska zdecydowała się na przyjęcie etykiety EHPA jako
obowiązującego od 2015 r. poświadczenia dla najbardziej efektywnych urządzeń.
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      Dla uzyskania etykiety energetycznej EHPA pompy ciepła muszą spełnić nie tylko wymaganiatechniczne, takie jak wysoka efektywność i energooszczędność. Producent powiniengwarantować również sprawny serwis oraz komplet dokumentacji. Przed przyznaniem etykietyenergetycznej EHPA pompy ciepła muszą przejść w certyfikowanej placówce organizacji testytechniczne oparte o normy opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny. W ich trakciespecjaliści z EHPA sprawdzają między innymi średni wskaźnik efektywności COP oraz jegonajniższe wartości osiągane przez urządzenia. Weryfikowana w odniesieniu do deklarowanychprzez producenta parametrów jest również głośność urządzeń czy bezpieczeństwo ich użycia.    
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      Linia pomp ciepła Aquarea, która przeszła już proces certyfikacji, obejmuje urządzenia typumono-blok i split o wydajności w zakresie od 3 do 16 kilowatów. Jednostki charakteryzują sięwysoką efektywnością, łatwością instalacji i niewielkimi kosztami eksploatacji. Są w staniesprawnie pracować w różnych temperaturach zewnętrznych, od -25°C do +43°C. Szerokaoferta pozwala na właściwy dobór odpowiedniej pompy w zależności od charakterystyki ipotrzeb obiektu, w którym zostanie zainstalowana. Dla przykładu – model o wydajności 3-5 kWjest dostosowany do potrzeb domów o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej.Z kolei jednostka High Temperature znajdzie zastosowanie w przypadku obiektów z istniejącymiinstalacjami grzewczymi, a model T-CAP zapewnia stałą, wysoką wydajność nawet przy bardzoniskich temperaturach zewnętrznych.    „Wprowadzenie jasnego sposobu klasyfikacji podobnego do stosowanego powszechnie dlaurządzeń AGD, takich jak pralki czy lodówki, ułatwi klientom wybór jednostki odpowiadającej ichpotrzebom. Etykiety przyczynią się również do popularyzacji rozwiązań proekologicznych ipomogą ograniczyć wydatki związane z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania.Cieszymy się z uzyskania certyfikatu EHPA, ponieważ stanowi kolejny dowód na wysokąjakość, efektywność energetyczną oraz przyjazność dla środowiska pomp ciepła Aquarea.” –mówi Tomasz Lenarczyk, product manager w firmie Panasonic.

 3 / 3


