
Nieuw: Square tank

De Square tank is eenvoudig te installeren, ziet er mooi uit en biedt 
een hoge efficiëntie voor warmwaterproductie en verwarming
Combineer de Square tank met Monobloc warmtepompen van 
Panasonic voor een optimale efficiëntie. 
De nieuwe Square tank is zeer compact met een afmeting van slechts 
600 x 600 x 1.550 mm.
De tank omvat een zeer efficiënte warmtapwatertank van 200 l, 
een 3-wegklep en een tanksensor.
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Combineer de Square tank met 
Monobloc warmtepompen van 
Panasonic voor een optimale 
efficiëntie

Combineer de Square tank met 
een Panasonic Monobloc voor de 
warmwaterproductie en verwarming 
van uw woning.
Deze tank is dankzij de compacte 
afmetingen de ideale oplossing 
voor zowel nieuwbouw- als oudere 
woningen.

·  Geëmailleerde warmtapwatertank 
van 200 l

·  Hoge energie-efficiëntie (klasse B)
·  Alle leidingaansluitingen aan de 

onderzijde
·  Ingebouwde 3-wegklep
·  Magnesiumanode met toegang 
  vanaf de voorzijde
·  De ventilatie-unit (PAW-A2W-VENTA) 

kan op de vierkante tank worden 
geïnstalleerd

Square tank

Model PAW-TA20C1E5C
Watervolume L 200

Maximale watertemperatuur °C 95

Afmetingen (hoogte / diameter) mm 1 .550 x 600 x 600

Gewicht / gevuld met water kg 134 / 327

Materiaal binnenkant tank Geëmailleerd

Oppervlakte spiraal m² 1,83

Energieverlies bij 65 °C 1) kWh/24u 1,37

3-wegklep, accessoire PAW-3WYVLV-HW of CZ-NV1 Ingebouwde 3-wegklep

Inclusief temperatuursensor met kabel van 20 m Ja

Energieverliezen W 57

Energie-efficiëntieklasse (van A+ t/m F) B
Garantie binnenvat 5 jaar

Onderhoud vereist Om de 2 jaar

1) Isolatie getest conform EN12897. 
** Geëmailleerde tanks en de Square tank worden geproduceerd door AEmail.

Monoblocsysteem

Warmteterugwin-
ventilatie + 
Square tank

Panasonic Nederland 
Europalaan 28E, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites  
www.aircon.panasonic.nl
www.panasonicproclub.com

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. 
Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.


