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Voordelen

Energiebesparingen, comfort en regeling vanuit elke willekeurige locatie. Betere efficiëntie en resourcemanagement, lagere exploitatiekosten en grotere 
tevredenheid van de klanten.
De nieuwe services van Aquarea Smart Cloud maken het mogelijk Aquarea-systeem op afstand te onderhouden. Hierdoor kunnen professionele installateurs 
predictief onderhoud uitvoeren of eventuele storingen verhelpen.

Aquarea-compatibiliteit H Generatie
Aansluitpunt Aquarea CN-CNT-poort
Aansluiting op interne router Wi-Fi of thuisnetwerk
Temperatuursensor Mogelijkheid om de sensor van de afstandsbediening te gebruiken
Compatibiliteit met tablet of PC-browser* Ja
Bediening op afstand — aan/uit — instelling huistemperatuur — 
DHW-instelling — foutcodes — planning

Ja

Verwarmingsgebieden Maximaal twee zones
Schatting energieverbruik  — logbestand van het verbruik Ja — Ja

* Compatibiliteit van browsers en versies controleren.

Eenvoudige en krachtige bediening

De Aquarea Smart Cloud is veel meer dan een 
eenvoudige thermostaat om verwarming aan 
of uit te schakelen: het is een krachtige en 
intuïtieve oplossing om op afstand alle 
functies voor verwarming en warm water te 
besturen en het energieverbruik te monitoren. 

Werking

Verbind het Aquarea H Generatie-systeem aan 
de cloud door middel van Wi-Fi of een lokaal 
bedraad netwerk. De gebruiker logt in bij de 
Cloud-portal om alle functionaliteiten van de 
unit op afstand te kunnen bedienen. Hij kan ook 
aan partners toegang geven tot 
gepersonaliseerde functies voor het onderhoud 
en monitoring op afstand. Bekijk de demo‘s op:: 
https://aquarea.aircon.panasonic.eu

Vereisten

1.  Systeem Aquarea H Generatie
2.  Internetverbinding binnenshuis via een

draadloze router of lokaal bedraad netwerk
3.  Een toegangscode van Panasonic opvragen op

de site https://aquarea-smart.panasonic.com/

Functies:
· Visualisatie en regeling
· Planning
· Energiestatistieken
· Storingsnotificatie

1. LAN
2. Aquarea-aansluiting via CN-CNT

AQUAREA SMART & SERVICE CLOUD

* De afbeelding van de gebruikersinterface kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

AQUAREA SMART CLOUD
VOOR DE EINDGEBRUIKER1
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Onderhoud op afstand toegankelijk voor 
installateurs

Aquarea Service Cloud  biedt installateurs de 
waarborg om op afstand de 
verwarmingsinstallaties van hun klanten 
efficiënt te monitoren. Dit levert tijdwinst en 
werkelijke besparingen op, evenals kortere 
wachttijden bij storingen en leidt tot grotere 
klanttevredenheid.

Geavanceerde functies voor onderhoud op 
afstand op professionele schermen:
· Onmiddellijk overzicht
· Historie van foutmeldingslogboek
· Informatie over elke unit
· Statistieken doorlopend beschikbaar
· Beschikbaarheid van alle instellingen
1) Service beschikbaar in april 2018.

AQUAREA SERVICE CLOUD
VOOR INSTALLATEURS EN ONDERHOUD2

De meest geavanceerde verwarmingsregeling voor vandaag en de toekomst.
Nieuwe Aquarea Cloud CZ-TAW1 Toegang tot 2 verschillende platforms

Op de hompage
Status van de aansluiting van elke 
gebruiker in één oogopslag 2 
weergaveopties: kaart of alleen lijst

Statistieken
Tabel met personaliseerbare 
statistieken met maximaal 73 
instellingen.
Te allen tijde toegankelijk, met 
gegevens over de laatste 7 dagen.

Status van de gebruiker
Huidige status van het toestel met 
maximaal 28 instellingen.

Instellingen
Alle instellingen van het systeem, de 
gebruiker en de installateur zijn op 
afstand regelbaar.

Activering van Aquarea Service Cloud

Vereisten

Hardware en aansluiting
Registratie 
eindgebruiker

Registratie installateur 
/ onderhoud

Aquarea CZ-TAW1 H Generatie Panasonic-ID aanvragen
ID voor service en 
onderhoud aanvragen

Internetverbinding binnenshuis via 
lokaal draadloos of bedraad netwerk

Aquarea Smart Cloud Aquarea Service Cloud

Service toegang voor de installateur
De procedure kan worden opgestart door de eindgebruiker of door de 
installateur.
Telkens als de eindgebruiker een functie selecteert of wijzigt, heeft de 
installateur toegang tot een niveau voor regeling en onderhoud (4 niveaus).

Registratie installateur: https://aquarea-service.panasonic.com/
Registratie eindgebruiker: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Acceptatie

Geactiveerd

Eindgebruiker

Installateur

Installateur

Eindgebruiker

Automatische e-mail

Automatische e-mail

Identificatie Aquarea 
Smart Cloud 

Identificatie Aquarea 
Smart Cloud

Hyperlink in 
e-mail

Hyperlink in 
e-mail

Bevestigen 

Bevestigen 

Formulier invullen voor 
aansluiting bij Aquarea 
Service Cloud

Het verzoek van de 
eindgebruiker opslaan 

Initatiefnemer: 
eindgebruiker of 

installateur
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