
FRAMTIDENS VILLAVÄRME
- NU ÄR DEN HÄR!

AQUAREA LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP
EN EKOLOGISK OCH EKONOMISK UPPVÄRMNINGS LÖSNING 
MED VÄRME OCH KOMFORT ÅRET RUNT
Aquareas värmepump använder den luft som finns överallt i 
vår miljö. Den utnyttjar denna kostnadsfria och outtömliga 
energikälla till att värma ditt hus. Systemet är mycket för-
delaktigt eftersom det inte bara minskar dina elkostnader 
utan även sparar fossila bränslen och begränsar utsläppen av 
växthusgaser. Panasonics nya Aquarea-system är baserat på 
en högeffektiv värmepumpsteknik som värmer upp huset även 
när utomhustemperaturerna är extrema. Allt för en optimal 
komfort året runt.

EN IDEALISK LÖSNING FÖR UPPVÄRMNING OCH  
VARM VATTEN I NyA OCH GAMLA byGGNADER
·  Spara hälften av uppvärmningskostnaden jämfört med ett 

direktverkande elsystem.
·   Högeffektiv värmepumpsteknik (värmefaktor på 4,74 för 9 kW) 

ger upp till 78% besparing vid +7° C.
·  Systemet är förberett för anslutning till ytterligare  en 

extern värmekälla, exempelvis solpaneler.
·  Anslutningsmöjligheter till ett befintligt  värmesystem.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPSSySTEMET bESTÅR AV:
·  En kompakt utomhusenhet i två storlekar: 9 och 12 kW,  

som kan användas vid utomhustemperaturer ned till –20 °C.
·  Liten och diskret inomhusvärmeväxlare med en enkel  

och lättskött kontrollpanel.
·   Sverigepannan som är systemets hjärta och fördelar värme till 

huset. Den har en effekt på 13 kW och har en volym på 250 l 
varav  100 l varmvattensberedning.
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TEKNISKA DATA
UTOMHUSDEL WH-UD09CN8 WH-UD12CN8 SVERIGEPANNAN ST250-13
INOMHUSDEL WH-SDH09COE8 WH-SDH12COE8 Effekt: 13,1 kW 
Värmekapacitet:1) 9 kW 12 kW Spänning: 400 V, 3-fas
COP (värmefaktor):2) 4,74 W/W 4,67 W/W Strömförbrukning: 18,9 A
Strömförbrukning: 2,9 A 3,9 A Volym panna: 150 l
Anslutningseffekt: 1,90 kW/max 4,94 kW 2,57 kW /max 5,85 kW  Volym varmvattenberedare: 100 l
Spänning: 400 V, 3-fas 400 V, 3-fas Driftstemperaturer: 20 - 90° C
Startström: 7,5 A 8,8 A Mått (HxBxD): 1794x595x627 mm
Driftsförhållanden: +25 - +55° C  utg. vattentemperatur  
Ljudnivå inom/utomhusdel:3) 30/49 dB(A) 30/50 dB(A) 
Min/max rörlängd 3/40 m 3/40 m
Rördimensioner 3/8” och 5/8” 3/8” och 5/8” 
Köldmedia/mängd: R410A/2,75 kg R410A/2,75 kg
Förfylld utedel för:4) 30 m 30 m
Vattenflödeshastighet: 0,57 l/s 0,67 l/s
Mått utomhusdel (HxBxD): 1340x900x320 mm 1340x900x320 mm
Mått inomhusdel (HxBxD):  892x502x353 mm  892x502x353 mm
Vikt inom/utomhusdel: 40,0/109,0 kg 40,0/109,0 kg

EGENSKAPER
• Byggd för nordiska förhållanden, ned till –20° C
• Enkel installation och skötsel
• Elektronisk expansionsventil
• COP 4,74 / 4,67 Energiklass A
• Automatisk återstart vid strömavbrott
• Optimerad systemtank förberedd för solpaneler  

med integrerad styrning, inbyggt expansionskärl, 
shuntautomatik och cirkulationspump.

1) Värmekapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur.
2) COP är angiven vid 35°C framledningstemperatur, ∆t = 5° och 7°C utomhustemperatur.

3) Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.
4) Efterfylls med 50 g/m när rörlängden överskrider 30 m.

6-ÅRS HELGARANTI
6 års Helgaranti  för Aquarea luft/vatten-
värmepump och därtill hörande installa-
tion som är sålda och installerade av våra 
auktoriserade återförsäljare. Garantirepara-
tioner skall utföras av den återförsäljare 
som sålt och installerat värmepumpen.

Sverigepumpens 6-åriga Helgaranti gäller 
Aquarea luft/vattenvärmepumpar som 
installerats av Kinnans auktoriserade 
återförsäljare fr o m 2011-08-15 och som 
servas av ett certifierat företag inom 3 år 
efter installationen.

Auktoriserad återförsäljare

Sverigepumpen marknadsförs och distribueras av  
Kinnan Ab, Traktorgatan 2, 745 42 Enköping • Tel 0171 - 47 90 75


