
Compressor

PX FUTURA AIR
              POMPE DE CĂLDURĂ AER-APA

Compresor inverter Panasonic
Seria PX Futura Air încorporează compresoare inverter 
Panasonic de încredere cu tehnologie EVI

Pompele de căldură PX Futura Air funcționează cu agent frigorific de ultimă generație R32, fără 
daune mediului și cu performanțe mai bune, oferind un randament ridicat la temperaturi 
exterioare scăzute. În plus, cantitatea necesară de agent frigorific este cu 30% mai mică în 
comparație cu vechiul R410A.

Pompa de căldură inteligentă, PX Futura Air combină perfect agentul frigorific ecologic R32 și 
tehnologia inverter EVI, pentru a produce apă caldă de 60°C, precum și încălzirea stabilă a locuinței, 
chiar și la temperaturi de până la -25°C.
Tehnologia EVI (Enhanced Vapor Injection) asigură injectarea freonului preîncălzit în centrul 
compresorului prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci suplimentar (economizor). În 
acest fel, se garantează o putere mai mare la temperaturi exterioare mai scăzute și, în același timp, o 
funcționare mai eficientă a pompei de căldură pe tot parcursul sezonului de răcire.

Agent frigorific R32
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Ecranul tactil color de 5 inchi este ușor și intuitiv de utilizat, deoarece funcțiile 
principale sunt afișate pe pictograme mari. Din acesta, puteți urmări curbele de 
temperatură a apei, puteți seta un program săptămânal și un chrono pentru 
modul silențios.

Pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare, seria PX Futura Air este proiectată cu un modul DTU (Unitate de transfer de date) pentru control de 
la distanță prin Internet. Prin intermediul acestuia, este ușor să monitorizați starea sistemului de încălzire pe site cu ajutorul unui computer.
Modulul Internet DTU - monitorizarea și controlul complet al tuturor parametrilor de service în timp real de către un tehnician PellasX - permite reglarea și 
optimizarea precisă a tuturor parametrilor de funcționare ai pompei de căldură în condiții reale de funcționare, precum și diagnosticarea în timp util a 
erorilor sau a defecțiunilor tehnice .
Aplicația pentru Android și iOS oferă utilizatorilor acces rapid și ușor la toate funcțiile principale ale pompei de căldură, precum schimbarea temperaturii 
apei, schimbarea modului de funcționare încălzire/răcire, setarea unui program săptămânal.
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