
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDÁNÍ

Volitelný PCB pro další funkce

Příslušenství pro All In One

Příslušenství zařízení

Příslušenství pro Aquarea Air
PAW-AAIR-LEGS-1
Soupravy 2 patek sloužících jako podpěra Aquarea Air na podlaze a jako ochrana vodního 
potrubí.

Příslušenství pro Aquarea DHW
PAW-DHWE2C
2kW volitelný elektrický ohřívač pro podlahovou jednotku.

PAW-DHWE3C
3kW volitelný elektrický ohřívač pro podlahovou jednotku.

CZ-NS2P
PCB pro připojení solární soupravy pro 
nedělené systémy.

PAW-ADC-PREKIT-1
Ohebné potrubí a nástěnný držák pro All 
in One generace H.

PAW-TS1
Snímač nádrže s kabelem o délce 6 metrů.

PAW-TS2
Snímač nádrže s kabelem o délce 20 metrů.

PAW-TS4
Snímač nádrže s kabelem o délce 6 metrů s 
průměrem pouze 6 mm.

PAW-WTRAY
Vana na kondenzovanou vodu 
kompatibilní se základovou podpěrou.

CZ-NS3P
Obvodová deska pro připojení solární soupravy 
pro nedělené systémy 6 kW a 9 kW.

PAW-ADC-PREKIT
Ohebné potrubí a nástěnný držák pro All 
in One generace H.

PAW-GRDSTD40
Venkovní vyvýšená plošina.

CZ-NS4P
PCB pro pokročilé funkce v generaci H.

PAW-ADC-CV150
Dekorativní magnetický postranní kryt.

CZ-TK1
Souprava snímače teploty pro zásobník 
od jiného výrobce (s měděným krytem a 
kabelem ke snímači o délce 6 m).

PAW-GRDBSE20
Venkovní základová podpěra pro absorpci 
hluku a vibrací 
(600×95×130 mm, 500 kg).

CZ-NE1P
Vyhřívání vany základny (pro všechny starší dělené a nedělené systémy, ne pro jednotky o 
výkonu 3 a 5 kW).

CZ-NE2P
Vyhřívání vany základny (pro jednotky o výkonu 3 kW a 5 kW)

CZ-NE3P
Vyhřívání vany základny pro generaci H

Příslušenství nádrže na teplou užitkovou vodu

Příslušenství hydraulické soustavy

Speciální venkovní podpěry

PAW-A2W-2ZONEKIT
Dvouzónová souprava.

PAW-BTANK50L
50l vyrovnávací nádrž

CZ-NV1
3cestný ventil připravený pro All in One 
generace H (volitelné ve vnitřním 
prostoru).

PAW-3WYVLV-SI
Externí 3cestný ventil.

PAW-2PMP2ZONE
Dvouzónová souprava, hydraulický 
spínač, rozdělovací potrubí, 2 čerpadla 
třídy A, 1 směšovací ventil.

PAW-A2W-2ZONECVR
Kryt dvouzónové soupravy.

PAW-FILTER*
2 zpětné ventily + filtr s 1" potrubím 
(není nutné pro generaci H).

PAW-FILTER-ONLY*
Filtr s 1" potrubím (není nutné pro 
generaci H).

PAW-A2WFILTERFLOW*
Filtr a průtokoměr (není nutné pro 
generaci H).
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Pokojové termostatyOvladač Ovladač konvektoru 
s ventilátorem

PAW-HPM1
Aquarea Manager s LCD displejem.

PAW-LANCABLE
Síťový kabel.

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud pro dálkové 
ovládání a údržbu přes bezdrátovou nebo 
kabelovou LAN.

PA-AW-WIFI-1TE*
Rozhraní IntesisHome s příslušenstvím 
pro snímače teploty.

* Není kompatibilní s generací H.

PAW-A2W-RTWIRED
Kabelový pokojový termostat s LCD  
s týdenním časovačem.

PAW-HPMINT-U
Rozhraní pro připojení ovládání Aquarea 
Manager k tepelnému čerpadlu Aquarea 
s děleným systémem (HPM dokáže 
ovládat všechny parametry z TČ).

PAW-HPMINT-M
Rozhraní pro připojení ovládání Aquarea 
Manager k tepelnému čerpadlu Aquarea 
s neděleným systémem (HPM dokáže 
ovládat všechny parametry z TČ).

PAW-HPM2
Aquarea Manager bez LCD displeje.

PAW-HPMUH
Snímač venkovní teploty.

PAW-A2WSWITCH
Síťový spínač.

PAW-AW-KNX-1i*
Rozhraní KNX.

PAW-AW-KNX-H
Rozhraní KNX pro generaci H.

PAW-AW-MBS-1*
Rozhraní Modbus.

PAW-AW-MBS-H
Rozhraní Modbus pro generaci H.

Snímače generace H

PAW-A2W-TSOD
Snímač venkovní teploty.

PAW-A2W-TSHC
Zónový snímač vody.

PAW-A2W-TSBU
Snímač vyrovnávací nádrže.

PAW-A2W-TSRT
Snímač teploty zóny v pokoji.

PAW-A2W-TSSO
Solární snímač.

PAW-A2W-RTWIRELESS
Bezdrátový pokojový termostat s LCD  
s týdenním časovačem.

PAW-A2W-BIV
Bivalentní ovladač. 

* Není kompatibilní s generací H.

PAW-HPM12ZONE-U
HPM s pokojovým snímačem a adaptací 
nastavené teploty pro dělené jednotky + snímače.

PAW-HPM12ZONE-M
HPM s pokojovým snímačem a adaptací 
nastavené teploty pro nedělené jednotky + 
snímače.

PAW-HPM12ZONE-UF
HPM s pokojovým snímačem a adaptací 
nastavené teploty pro jednotky generace F.

PAW-HPM12ZONE-MF
HPM s pokojovým snímačem a adaptací 
nastavené teploty pro jednotky generace F.

PAW-HPM12ZONELCD-U
HPM s bezdrátovým LCD pokojovým 
termostatem pro dělené jednotky + snímače.

PAW-HPM12ZONELCD-M
HPM s bezdrátovým LCD pokojovým 
termostatem pro nedělené jednotky + 
snímače.

PAW-HPM12ZONELCD-UF
HPM s bezdrátovým LCD pokojovým 
termostatem pro jednotky generace F.

PAW-HPM12ZONELCD-M
HPM s bezdrátovým LCD pokojovým 
termostatem pro jednotky generace F.

PAW-HPMED
Dotyková obrazovka.

PAW-HPMLCD
LCD displej s manažerem HPM.

PAW-HPMB1
Snímač vyrovnávací nádrže.

PAW-HPMDHW
Snímač vyrovnávací nádrže s šachticí.

PAW-HPMSOL1
Solární snímač vyrovnávací nádrže  
(s větším rozsahem teplot).

PAW-HPMINT-F
Rozhraní pro připojení ovládání Aquarea 
Manager k tepelnému čerpadlu Aquarea 
s neděleným systémem a děleným 
systémem generace F (HPM dokáže 
ovládat všechny parametry z TČ).

PAW-HPMR4
Pokojový snímač + adaptace nastavené 
teploty.

PAW-DEWPOINTSENSOR
Snímač rosného bodu.

PAW-HPMAH1
Snímač průtoku vody pro topný okruh.

Soupravy Aquarea Manager

Příslušenství Aquarea Manager (nekompatibilní s jednotkami generace H)

Řešení pro možnosti připojení

PAW-FC-303TC
Ovládání konvektoru s ventilátorem.
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