
QUALITY AIR FOR LIFE



"Reconhecendo as nossas responsabilidades enquanto membros da indústria, iremos 

dedicar-nos ao progresso e desenvolvimento da sociedade e do bem-estar das pessoas 

através dos nossos negócios, melhorando assim a qualidade de vida em todo o mundo."

Objetivo Básico de Gestão da Panasonic Corporation, definido em 1929 

pelo fundador da empresa, Konosuke Matsushita.

OS SETE PRINCÍPIOS DA PANASONIC CORPORATION

Contributo para a Sociedade

Atuaremos sempre de acordo com o Objetivo 

Básico de Gestão, cumprindo de forma fiel as 

nossas responsabilidades enquanto fabricantes 

em relação às comunidades nas quais 

operamos. 

Esforço Contínuo de Melhoria

Iremos esforçar-nos constantemente por 

melhorar a nossa capacidade de contribuir 

para a sociedade através das nossas 

atividades empresariais. Apenas através de um 

esforço contínuo poderemos atingir o nosso 

Objetivo Básico de Gestão e obter paz e 

prosperidade duradouras.

Justiça e Honestidade

Seremos justos e honestos em todas as nossas 

atividades empresariais e condutas pessoais. 

Independentemente do nosso talento e 

conhecimentos, sem integridade pessoal, não 

conseguimos merecer o respeito dos outros nem 

melhorar o respeito que temos por nós próprios.

Cortesia e Humildade

Seremos sempre cordiais e modestos, 

respeitando os direitos e as necessidades dos 

outros, para fortalecer as relações sociais e 

melhorar a qualidade de vida nas nossas 

comunidades. 

Gratidão

As nossas ações serão motivadas por uma 

sensação de gratidão por todos os benefícios 

que recebemos, confiantes que esta atitude 

será uma fonte de alegria e vitalidade 

ilimitadas, que nos permitirá superar os 

obstáculos com os quais nos depararmos. 

Cooperação e Espírito de Equipa

Utilizaremos as nossas capacidades para atingir 

os nossos objetivos comuns. 

Independentemente do nosso talento individual, 

sem cooperação e espírito de equipa, seremos 

uma empresa apenas no nome. 

Adaptabilidade

Continuaremos a adaptar o nosso pensamento e 

comportamento para responder às condições em 

constante mudança que nos rodeiam, agindo em 

harmonia com a natureza para garantir o 

progresso e o sucesso dos nossos esforços. 
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UM DESEJO DE CRIAR ALGO 

DE VALOR
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A PANASONIC É O SEU PARCEIRO 

PARA O FUTURO
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SISTEMA DE AR CONDICIONADO PANASONIC

Consideramos o futuro e inovamos continuamente para desenvolver soluções de ar condicionado intemporais. Estando na 

vanguarda da inovação, maximizando o potencial humano, a fiabilidade e o nosso espírito intransigente, a Panasonic 

pretende responder às necessidades dos seus clientes diretamente; focando-se não apenas em atingir os KPI alvo, mas 

movendo as pessoas e empresas com a nossa paixão.

O nosso objetivo é proporcionar uma experiência de verdadeiro conforto, para empresas e residências, em tudo o que 

fazemos, ajudando a desenvolver o sucesso dos nossos clientes - Criar Paixão e Soluções.

No atual ambiente de negócios em constante mudança, escolher o sistema de ar 

condicionado adequado e a empresa certa como parceira, pode determinar o sucesso de 

um projeto de negócios. Se quiser ter sucesso, precisa de um parceiro com paixão que lhe 

ofereça soluções flexíveis para gerar esse sucesso.

PORQUÊ A PANASONIC?

O seu Parceiro perfeito

A Panasonic é o seu parceiro perfeito, que 

dispõe dos conhecimentos e da experiência 

adequados para atingir todos os seus objetivos 

relativos ao controlo da climatização e as suas 

necessidades ecológicas.

Para projetos de qualquer dimensão

Não interessa a escala do seu projeto: a 

tecnologia integrada da Panasonic garante um 

melhor desempenho, instalação simplificada, 

melhor eficiência e poupança energética.

Sempre ao seu lado

Podemos gerir todas as fases do seu projeto, 

desde a conceção da arquitetura dos sistemas, 

à gestão do projeto, instalação e prestadores 

de serviços.
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1971 

Inicia a produção de chillers de 

absorção.

HISTÓRIA DO GRUPO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
A Panasonic começa com o desejo de criar algo de valor. Como o trabalho árduo e a dedicação resultam num produto inovador atrás de outro, a nova empresa deu os seus 

primeiros passos para se tornar no gigante da eletrónica de hoje. Soluções de aquecimento e arrefecimento concebidas e produzidas pela Panasonic desde 1958.

60.º Aniversário do Aquecimento e Arrefecimento Panasonic. 1958: Lança o primeiro 

sistema combinado VRF do mundo, de grande capacidade, modular, com aquecimento/

arrefecimento simultâneo. Com raízes lançadas há 60 anos, a Divisão Empresarial da 

Panasonic Air Conditioning cresceu para se tornar uma companhia multinacional 

reconhecida mundialmente.

Impulsionada por uma busca interminável de inovação de produtos, o grupo evoluiu do 

fabrico de compressores para fornecer soluções abrangentes de ar condicionado. A 

Panasonic tornou-se uma marca de confiança das pessoas, pela qualidade e fiabilidade 

superior dos seus produtos.

1975 

A Panasonic torna-se no 

primeiro fabricante japonês de 

sistemas de ar condicionado na 

Europa.

2012 

Novas unidades GHP. Os 

sistemas VRF a gás da 

Panasonic são ideais para 

projetos onde se aplicam 

restrições de energia.

2016 

Novos sistemas VRF ECOi EX 

com um extraordinário 

desempenho de poupança de 

energia.

Olhar em frente 

O primeiro Sistema Híbrido com 

VRF e GHP da Europa.

2010 

Novo Aquarea. A Panasonic 

introduziu o Aquarea, um novo e 

inovador sistema de baixo 

consumo energético na Europa.

1973 

A Panasonic lança a primeira 

bomba de calor ar-água 

altamente eficiente no Japão.

1985 

Introduz o primeiro ar 

condicionado VRF com GHP 

(bomba de calor a gás). 

1989 

Introduz o primeiro sistema VRF 

de aquecimento/refrigeração 

simultâneos de 3 tubos no 

mundo. 

2008 

Novo conceito Etherea de 

sistemas de ar condicionado: 

elevada eficiência e desempenho 

com um excelente design. 
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UMA MARCA DE AR CONDICIONADO 

DE CONFIANÇA EM TODO O MUNDO

1958 
A Panasonic (usando a Marca nacional) lançou o seu primeiro 

Home Cooler, um sistema de ar condicionado para janelas

7

QUALITY AIR FOR LIFE



OS NOSSOS PROJETOS 

NA EUROPA
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40 ANOS DE ORGANIZAÇÃO EXPERIENTE NA EUROPA

Parceiros por toda a Europa

· Cobertura europeia completa e organização integrada

· Uma voz para Acordos Europeus

· Disponibilidade e entrega em qualquer lugar da Europa

·  Equipa de especificações para apoiar a conceção do 

projeto em toda a Europa

· Rede de Serviço Europeia

 

Profissionais formados

· 19 centros de formação em 13 países

· Mais de 5000 profissionais formados todos os anos

Inovação e fabrico na Europa

·  O Departamento de I&D projeta soluções para diferentes 

necessidades europeias

· Nova fábrica instalada na República Checa em 2018

· Software de design criado na Europa para a Europa

 

Mais do que Soluções de Arrefecimento, 

Aquecimento e Refrigeração

·  Segurança, soluções de comunicação, tecnologia avançada 

de sinalização digital, soluções de controlo de acesso, 

ecrãs…

A Panasonic Europe é capaz de apoiar os seus projetos onde quer que esteja. A Panasonic 

assegurará o mesmo nível de conhecimento e qualidade em toda a cadeia. A Panasonic 

oferece centros e academias de formação para instaladores, escritórios de design e 

equipas de assistência em todos os principais países.

Panasonic Marketing Europa GmbH - Panasonic Air Conditioning 

em Wiesbaden, Alemanha.

Comprometida com planos de expansão ambiciosos, a Panasonic 

iniciará a produção de unidades de ar condicionado em Plzen, na 

República Checa.

Centro de formação em Estocolmo (Hägersten), na Suécia. 19 Centros de formação em 13 países

Milão

Génova

Gennevilliers
Tours

Valence

Wiesbaden

Hertogenbosch

Barcelona

Madrid

Granada Valência

Praga

Budapeste

Zagreb

Varsóvia

Estocolmo

Vejle

Drammen

Bracknell
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Teste de durabilidade a longo prazo

Para garantir a durabilidade e funcionamento estável 

durante muitos anos, realizamos um teste de 

operação contínua a longo prazo em condições muito 

mais severas que as condições de funcionamento 

reais. 

Teste de fiabilidade do compressor

Após o teste de operação contínua, desmontamos o 

compressor e examinamos possíveis falhas dos 

mecanismos internos e peças. Isto ajuda a assegurar 

um desempenho fiável a longo prazo, em condições 

adversas.

Teste de impermeabilidade

A unidade - que está sujeita à chuva e vento - segue 

as especificações de impermeabilidade IPX4. As 

secções de contacto nas placas de circuito impresso 

são seladas com resina para evitar danos causados 

pela exposição à água (uma ocorrência improvável).

Superar os padrões industriais

Em todos os países onde são vendidos, os nossos 

sistemas de ar condicionado cumprem todas as 

normas e regulamentos industriais exigidos. A 

Panasonic realiza testes rigorosos para garantir a 

fiabilidade das peças e materiais. A resistência do 

material de resina usado numa hélice de ventilador é 

confirmada através de um teste de tensão.

Processo de produção sofisticado

As linhas de produção de ar-condicionado da 

Panasonic empregam tecnologias de automação de 

fábrica de última geração para garantir que os 

produtos sejam fabricados com especial atenção à 

qualidade para atender às expectativas de 

confiabilidade e confiabilidade.

Na Panasonic, acreditamos que o melhor ar condicionado é aquele que funciona, em segundo plano, de forma silenciosa e 

efetiva, minimizando o seu impacto no meio ambiente. As pessoas que usam os nossos produtos podem esperar longos 

anos de desempenho de alta qualidade, sem necessidade de manutenção constante. Como parte do nosso rigoroso 

processo de design e desenvolvimento, os sistemas de ar condicionado da Panasonic passam por uma variedade de testes 

rigorosos para garantir a sua eficácia e fiabilidade a longo prazo. Os testes de durabilidade, impermeabilidade, resistência 

ao choque e ruído são realizados nos componentes ou nos próprios produtos acabados.

Como resultado de todos estes esforços demorados, os sistemas de ar condicionado da Panasonic cumprem até as 

normas e regulamentos industriais de todos os países onde são vendidos.

QUALIDADE PADRÃO INTERNACIONAL

Para manter a reputação da empresa em todo o mundo, a Panasonic esforça-se continuamente por oferecer qualidade com o menor impacto ambiental possível. 

DURABILIDADE

Na Panasonic, conhecemos a importância de uma vida útil longa com manutenção mínima. É por isso que sujeitamos os nossos sistemas de ar condicionado a uma ampla gama 

de rigorosos testes de durabilidade.

Em conformidade com restrições de substâncias 

RoHS / REACH

Os produtos e materiais usados   da Panasonic 

cumprem estritamente com as restrições de 

substâncias químicas definidas pela RoHS ou REACH. 

Durante o desenvolvimento e produção das peças, 

são realizadas inspeções rigorosas em mais de 100 

materiais, para garantir que não são incluídas 

substâncias perigosas.

Ao aplicar tecnologias avançadas que realmente tornam a vida melhor, vivemos segundo 

um compromisso incomparável com a qualidade do produto. 

A Panasonic está a consolidar a tradição japonesa de controlo intransigente da qualidade 

em todo o mundo, desenvolvendo e fabricando excelentes produtos e entregando-os aos 

clientes em qualquer lugar.
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100 % PANASONIC, O ADN DA 

DESTREZA JAPONESA
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IDEIAS ECOLÓGICAS E INTELIGENTES 

PARA UM ESTILO DE VIDA SUSTENTÁVEL
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Vamos tornar o meio ambiente o centro de todos os nossos negócios e trabalhar para 

concretizar a nossa visão, com inovações tanto para a vida quotidiana como para as 

empresas.

Exemplos de projetos sustentáveis: A Fujisawa Sustainable Smart Town entra em funcionamento total perto de Tóquio.

Fujisawa SST Council é um consórcio liderado pela Panasonic Corporation, encabeçando o desenvolvimento da Fujisawa 

Sustainable Smart Town (Fujisawa SST). Com a sua principal instalação de apoio ao desenvolvimento sustentável da 

cidade, e com a sua comunidade a entrar agora em funcionamento, a Fujisawa SST está a passar da etapa de construção 

para uma nova fase, na qual a cidade se torna ecológica e inteligente à escala real, tendo como prioridade mais 

importante o estilo de vida dos moradores.

Gerador de Energia Solar. As 

células solares HIT alcançam um 

rendimento máximo, mesmo em 

telhados mais pequenos.

Lâmpadas LED. A experiência adquirida ao 

longo de anos de investigação e 

desenvolvimento permitiu à Panasonic 

proporcionar um renascimento da iluminação 

LED doméstica económica.

Eletrodomésticos. A Panasonic está 

globalmente comprometida com o 

desenvolvimento de produtos ecológicos. 

Audiovisual residencial. A Panasonic 

oferece uma ampla gama de 

equipamentos domésticos 

económicos para alcançar um estilo 

de vida sustentável e confortável.

Bomba de calor A Bomba de Calor 

Aquarea faz parte de uma nova geração 

de sistemas de aquecimento que usam 

uma fonte de energia renovável e 

gratuita: ar; para aquecer ou refrigerar a 

casa e produzir água quente.

Célula de Combustível. A Célula de 

Combustível Panasonic é um dispositivo 

produtor de energia, que gera eletricidade 

e calor simultaneamente a partir de uma 

reação química entre o hidrogénio extraído 

do gás natural e o oxigénio.

Gerador a Energia Solar. O 

nosso espaço de mobilidade 

pode ser conectado aos 

nossos painéis solares HIT - 

com a ajuda das nossas 

baterias de armazenamento.

Bateria de Armazenamento. A bateria 

armazena a energia gerada por uma 

combinação de energia solar e 

células de combustível para garantir 

um fornecimento constante de 

eletricidade a pedido.
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AS NOSSAS ÁREAS DE NEGÓCIOS

CONTROLO E CONECTIVIDADE

Desde comandos individuais simples, até um sistema 

avançado de manutenção preventiva na cloud para 

grandes edifícios, a gama Panasonic adapta-se a 

todas as necessidades.

LOJAS E PEQUENAS EMPRESAS

PACi: Ar-ar comercial.

A solução completa para lojas, restaurantes, 

escritórios ou aplicações residenciais com um nível 

excecional de eficiência e tamanho compacto.

ZONA RESIDENCIAL 

Bomba de calor Aquarea Ar-Água.

Um sistema inovador de baixa energia, concebido 

para criar um ótimo conforto em casa, mesmo com 

temperaturas exteriores extremas.

Fornece calor aos radiadores, aquecimento por piso 

radiante, ventiladores de bobina e produz água quente 

sanitária.

CONDOMÍNIOS

Bomba de calor Ar-ar Doméstica.

Desempenho excecional em eficiência energética, 

economia, conforto e ar saudável. Entre 1 a 5 

unidades interiores (incluindo sistemas de montagem 

mural, de cassete, de tubagens e vertical) ligadas a 

uma única unidade externa.
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HOTÉIS

O sistema VRF ECO G a gás, o Permutador de Calor de Água, 

as unidades de condensação de CO
2
 ou unidades de soluções 

Híbridas, foram concebidas especialmente para edifícios 

onde o fornecimento de eletricidade é restrito ou onde as 

emissões de CO
2
 devem ser reduzidas.

ESCRITÓRIOS E GRANDES EDIFÍCIOS

Os Sistemas VRF elétricos ECOi e o 

Permutador de Calor de Água são 

especificamente concebidos para os 

escritórios mais exigentes e grandes 

edifícios.

SUPERMERCADOS

Unidades de Condensação de CO
2
 com refrigerante 

natural. As novas unidades de condensação de CO
2 

ecológicas para refrigeração comercial de lojas de 

conveniência, supermercados e bombas de gasolina.

CONTROLO E CONECTIVIDADE

Desde comandos individuais simples, até um sistema 

avançado de manutenção preventiva na cloud para 

grandes edifícios, a gama Panasonic adapta-se a 

todas as necessidades.
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AS NOSSAS 

SOLUÇÕES PARA AS 

SUAS NECESSIDADES
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Abrangendo vários requisitos de ar condicionado, desde residenciais até comerciais e 

industriais. Oferecemos soluções que posteriormente criam valor dos clientes para o mundo.

VRF ECOi Elétrico

De 4 a 20 HP (combinações até 80 HP)

Unidades de Condensação de CO
2
 

com refrigerante natural

Desde comandos individuais simples, até um sistema avançado 

de manutenção preventiva na cloud para grandes edifícios.

PACi

Entre 1,6 e 10 HP

Ventilação

AHU, ERV, HEX Air Curtains

Permutador de Calor de Água

Desde 28 a 80 kW

VRF Híbrido 

VRF Elétrico + acionado a Gás

VRF movido a gás ECO G e água quente gratuita

De 16 a 30 HP (combinações até 60 HP)

Aquecimento e água quente doméstica: Bomba de calor 

Aquarea Ar-Água. De 3 a 16 kW

Splits entre 2 e 7,1 kW e 

Multi Splits desde 3,5 a 10 kW

COMERCIAL/INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

REFRIGERAÇÃO CONTROLO E CONECTIVIDADE
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Panasonic, um parceiro com os conhecimentos e experiência para alcançar os seus 

objetivos e necessidades ecológicas.

HOTEL ONLY YOU ATOCHA (HOTÉIS AYRE). MADRID, ESPANHA

Otimização de energia na construção de hotéis que combina várias tecnologias.

SOLUÇÃO

ECO G com hidrokit em combinação com chiller e caldeira.

Controlo da entrada em cascata, das unidades de bomba de calor a gás, garantindo a máxima 

eficiência energética para o hotel. 

Utilização de calor residual para produção grátis de SAC.

Estima-se que a energia residual do equipamento possa recuperar até 82 % da energia 

necessária para satisfazer os requisitos do hotel por SAC.

RGS TECHNISCHER SERVICE GMBH INGOLSTADT. ALEMANHA

Não apenas eficiente, mas também adequado à arquitetura orientada para o futuro, incluindo 

um sistema de gestão de edifícios autónomo, que seja fácil de usar. O sistema de aquecimento 

e arrefecimento tinha de ser invisível e silencioso.

SOLUÇÃO

O eficiente sistema de tubos ECOi 2 é usado para um arrefecimento e aquecimento monovalente 

de todo o edifício. O sistema é suportado pela tecnologia de controlo de edifícios inteligente e 

inovadora com o KNX.

O controlo avançado reconhece diferentes condições de temperatura e retorna-as ao nível de 

conforto definido. As persianas são controladas de acordo com a medição da radiação solar. Isto 

garante uma otimização ideal do consumo de energia. 

RESTAURANTE BURGER & LOBSTER. LONDRES, REINO UNIDO

A PANASONIC TIRA O CALOR DA COZINHA NO BURGER AND LOBSTER.

O sistema Aquarea ar-água da Panasonic, foi instalado no mais recente e encantador 

restaurante Burger & Lobster, em Bath. A Capela Octogonal, um grande edifício classificado no 

centro da cidade, foi convertida para acomodar o restaurante, e o sistema Aquarea da Panasonic 

providenciou uma solução de aquecimento e arrefecimento extensa, eficiente e discreta.

Burger and Lobster tem diretrizes rigorosas de design de interiores para criar uma atmosfera 

relaxada, mas luxuosa, e um ambiente confortável para funcionários e clientes. Essas diretrizes 

não permitem que sistemas como o sistema de aquecimento e arrefecimento sejam visualmente 

óbvios. Com o desafio adicional de trabalhar num edifício classificado, a Panasonic trabalhou 

com a distribuidora Oceanair, e a FWP, especialistas em design e instalação, para fornecer um 

sistema HVAC, não só poderoso e eficiente, mas também fácil de instalar e facilmente oculto. 

LO+FIT GALAPAGAR (GINÁSIO). MADRID, ESPANHA

Este ginásio movimentado tem um alto afluxo de pessoas durante horas e dias, e o projeto 

também foi dificultado por uma série de limitações no edifício.

Devido à alta densidade dos equipamentos desportivos, a energia elétrica requerida já é 

bastante elevada, com a necessidade de outros serviços. Existe um limite que não deve exceder 

o porte elétrico de 100 kW para a instalação, de forma a evitar CT.

Neste ginásio movimentado, era necessário um ar condicionado de alto fluxo a uma temperatura 

moderada com uma elevada troca com o ar exterior, para evitar que as pessoas transpirem.

SOLUÇÃO

ECO G + ECOi. A poupança de energia é dividida em dois objetivos principais: água quente e ar 

condicionado domésticos, poupar dinheiro através do sistema de controlo central.

Com a instalação de uma bomba de calor com circuito de recuperação de calor a gás para SAC, 

e alocando-o para áreas de operação contínua ao longo dos períodos de funcionamento (7h00 às 

23h00), é alcançada uma grande recuperação de energia para água quente doméstica.
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 SOLUÇÕES B2B 

INTEGRADAS

RESTAURANTE BURGER & LOBSTER. 

LONDRES, REINO UNIDO
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HOTEL MONUMENT BARCELONA, ESPANHA
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Tecnologia integrada que permite melhor trabalho, fácil instalação, desempenho de 

elevada eficiência e economia energética.

MARINA VILLAGE GREYSTONES. IRLANDA

O Marina Village Greystones, na Irlanda, é um novo empreendimento da Bridgedale Homes, que 

possui 358 casas de baixo consumo elétrico (205 apartamentos e 153 vivendas), num local à 

beira-mar deslumbrante. A Bridgedale Homes encarregou a Heat Merchants, o especialista 

nacional em aquecimento, canalização e energia renovável, pela conceção e fornecimento de 

uma solução de aquecimento e de água quente em cada casa. A bomba de calor de Alta 

Temperatura Monobloco Aquarea da Panasonic foi especificada devido à sua extraordinária 

classificação de eficiência energética A++, baixos custos de funcionamento e instalação fácil. 

Este projeto valeu à Heat Merchants o Prémio Panasonic PRO pela segunda vez consecutiva, já 

que recentemente foi premiada com o Melhor Projeto Residencial, em conjunto com a 

Bridgedale Homes.

Shane Duffy, National Commercial Heating Manager da Heat Merchants, comentou: «Estamos 

muito satisfeitos pelo projeto Marina Village ter sido selecionado para este prémio». 

CORTEFIEL PORTAL DE L'ANGEL (LOJAS DE MODA). BARCELONA, ESPANHA

Ambiente de arrefecimento eficiente e fiável nas lojas Cortefiel.

Renovação total de uma loja de 1600 m², num edifício do século XIX, com um património 

artístico importante (devido às pinturas e tetos em caixotão no primeiro andar).

SOLUÇÃO

Ao substituir o sistema antigo pelo eficiente ECOi 2 de tubos com elevada COP, o novo sistema 

alcançou uma economia de energia média de 58 % no consumo de ar condicionado durante um 

ano de operação (15/10/2015 a 15/10/2016). Foram instaladas cortinas de ar VRF nas duas 

portas para a rua para melhorar o conforto e o desempenho eficiente.

HOTEL MONUMENT. BARCELONA, ESPANHA 

O Novo Hotel Monument 5*GL localiza-se num palácio de 1896. Barcelona, Espanha. ECOi e 

E-Control

Uma remodelação completa, melhorando a eficiência energética do hotel. Este projeto de 

renovação exigiu uma instalação discreta e capacidades eficientes em termos energéticos. 

SOLUÇÃO

Eficiência da solução total com empresa de auditoria externa. 

ECOi de 3 tubos + controlador de e-room. Gestão do piso radiante, janelas e cartão. 

Enquadramento adaptado à decoração histórica dos quartos do hotel. Interface KNX para ligar ao 

controlador de quarto BMS & Hotel, para uma gestão central.

IKEA. BIRMINGHAM, REINO UNIDO

A energia elétrica do local é limitada e não é suficiente para fornecer controlo climático através 

do VRF Elétrico. A loja Ikea "Click and Collect" é um novo conceito que está a ser desenvolvido 

em várias cidades por todo o país. Devido a este cenário, problemas como a falta de energia e 

um orçamento apertado foram predominantes nos critérios da conceção.

SOLUÇÃO

A consideração do projeto foi fundamental e foi selecionada uma combinação da bomba de calor 

ECO G para a área de vendas e o Sistema de Recuperação de Calor ECOi para os Escritórios e 

áreas de Recolha/Devoluções.

Considerou-se a utilização do aquecimento a gás, pois claramente não havia energia suficiente 

no local. Foram aumentadas as funções da ventoinha, reduzindo a capacidade das unidades de 

condensação, para assistir no orçamento. Isto permitiu uma solução utilizando fluxos de ar 

aumentados, otimizando o conforto do cliente, respeitando ao mesmo tempo o orçamento. 
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Os nossos principais objetivos são os serviços de distribuição e as soluções integradas B2B.

ZALANDO. DUBLIN, IRLANDA

Converter o armazém do século XIX num espaço moderno de escritórios. O edifício contém um 

telhado com um andaime exposto, e os serviços deveriam ser expostos e mantidos por cima do 

fundo do andaime. Integrar o ar fresco e o ar condicionado confortável num único pacote 

simplificado, de controlo fácil para o utilizador final de acordo com o horário frenético do escritório.

SOLUÇÃO

A eficiência energética e a flexibilidade do sistema ECOi de 3 tubos, com a unidades canalizadas 

com capacidade de ventilação suficiente para direcionar o ar quente para o chão, sem 

demasiado ruído para um escritório aberto, sendo que a gama MF2 se adequou de forma 

brilhante. O ar fresco necessitava de ser disponibilizado através de ERV. Estes foram instalados 

no telhado, economizando área no escritório sem comprometer o conforto do edifício. O sistema 

de controlo inteligente é fácil de usar e facilmente adaptável pelo cliente face a futuras 

alterações no número de pessoas do escritório. Os ERV também estão ligados ao sistema de 

controlo central através dos módulos CZ-CAPC2, permitindo que a programação do sistema de 

controlo central maximize o arrefecimento de ar gratuito. As divisões foram equipadas com 

detetores de presença ECONAVI para reduzir o consumo de energia quando estão desocupadas. 

SOAPWORKS. ESCRITÓRIOS. MANCHESTER, REINO UNIDO

Foi solicitado o sistema de ar condicionado de piso radiante para proporcionar um Sistema de Ar 

Condicionado de Conforto silencioso, energeticamente eficiente e que fornecesse ar a uma 

temperatura não inferior a 16 °C. Os desafios consistiam em proporcionar um número suficiente 

de bobinas de ventilador a 16 °C para atender às áreas bastante ocupadas e as consequentes 

cargas de arrefecimento.

SOLUÇÃO

O sistema foi concebido utilizando as combinações de alta eficiência das unidades de 

condensação Panasonic 8, 10 e 12hp que permitiram ao cliente usufruir de benefícios fiscais. É 

genericamente aceite que os sistemas de ar condicionado de piso radiante utilizam o método de 

design de "Deslocamento", que envolve grandes Unidades de Distribuição de Ar Externo que 

funcionam através de um sistema de tubagens diretamente para grelhas no chão. O controlo 

exclusivo de saída de ar das Bobinas de Ventilação Panasonic MF2 permitiu ao Intelligent 

Comfort Group selecionar as bobinas de ventilação apropriadas para superar a carga de 

refrigeração, mantendo o ar entregue na área de trabalho a 16 °C. O sistema ofereceu uma 

solução técnica e económica.

PARQUE TECNOLÓGICO DA ANDALUZIA. MÁLAGA, ESPANHA

Para melhorar a eficiência energética e o valor do edifício, o estudo arquitetónico depende do 

sistema ECOi para o ar condicionado do mesmo

SOLUÇÃO

13 sistemas ECOi, VRF elétrico, com condutas do tipo de expansão direta interna com 

ventiladores DC Inverter, foram projetados de acordo com as orientações do prédio. 

A escolha desta solução foi determinada pelas seguintes vantagens: alto desempenho de 

aquecimento e ar condicionado em condições climáticas severas, salas de arrefecimento/

aquecimento de alta capacidade, unidades exteriores silenciosas e maior flexibilidade da 

instalação.

HOTEL SUNPRIME ATLANTIC. ILHAS CANÁRIAS, ESPANHA

Melhorar a eficiência e o aquecimento da piscina exterior com energia residual. Economias de 

mais de 25 % no consumo

SOLUÇÃO

No primeiro ano após o sistema ECO G + Hidrokit ter sido instalado, o Sunprime Atlantic. View 

Hotel economizou até 24 % no consumo de eletricidade e 32 % no consumo de gás. Os sistemas 

ECO G a gás da Panasonic respondem a desafios de ar condicionado com sucesso e fornecem 

água quente a um hotel e às suas piscinas interiores e exteriores, a um baixo custo de energia.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUZIA, 

MÁLAGA, ESPANHA
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Espanha / Portugal

Panasonic España

WTC Almeda Park, Plaza de la Pau s/n, Edificio 8, Planta baja

08940, Cornellá de Llobregat / Barcelona

+34 902 15 30 60

www.aircon.panasonic.pt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Air Conditioning

Para descobrir como a Panasonic cuida de si, 
inicie sessão em: www.aircon.panasonic.pt

Não adicione nem substitua o refrigerante por outro que não do tipo especificado. O fabricante não é responsável 

pelos danos e a deterioração da segurança provocados pelo uso de outro refrigerante.

As unidades exteriores neste catálogo contêm gases fluorados com efeito de estufa com um GWP superior a 150.
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