
PANASONIC VOOR
PROFESSIONALS,

DÓÓR PROFESSIONALS

Persoonlijke
ondersteuning,
kennis en expertise
in sales en marketing
in de praktijk

U kunt hiervoor gebruikmaken van de Panasonic PRO Club website, 
trainingen en technische ondersteuning door onze medewerkers.

Panasonic heeft een uitgebreid pakket aan 
ondersteunende diensten voor ontwerpers, 
planners en technici die in de verwarmings- 
en koelingsbranche actief zijn zoals:

• CATALOGUS
• LEAFLETS
• HANDLEIDINGEN
• TRAININGEN
• SOFTWARETOOLS



GELUIDS CALCULATOR

Slimme tools voor ontwerpen en selecteren van
verwarmings- en koelingsoplossingen
Panasonic Heating & Cooling Solutions helpt ontwerpers, 
installateurs en technici bij het ontwerpen van 
verwarmings- en koelingssystemen en het selecteren van 
de juiste producten met een reeks slimme tools. 
Op het online platform van de Panasonic PRO Club zijn 
bijvoorbeeld software tools zoals de geluidscalculator, de 
cold chain CO2-calculator, de VRF Designer, de Aquarea 
Designer, de chiller configurator en de hydraulische 
schemagenerator voor Aquarea beschikbaar. Hieronder 
een kort overzicht:

Geluidscalculator 
Deze calculator maakt een schatting van het
geluidsniveau op een bepaalde afstand 
op basis van de soort warmtepomp, opstelpositie 
en eventuele aanwezige geluidsisolatie. 

Cold Chain CO2-calculator
Deze tool is ontwikkeld om u te helpen een 
volledige selectie te maken van de gewenste 
temperatuur in de ruimte tot het leidingwerk en 
de expansieventielen.

VRF Designer 
Softwareprogramma voor de gehele VRF en PACi 
reeks, speciaal ontwikkeld voor architecten, 
adviseurs en installateurs.

Aquarea Designer
Softwareprogramma voor Aquarea lucht-water 
warmtepompen. Het programma maakt het 
mogelijk om bijvoorbeeld de benodigde capaciteit
van de warmtepomp, het te verwachten energieverbruik
en de COP te berekenen.

Panasonic PRO Club www.panasonicproclub.com is 
er voor adviseurs, installateurs, architecten en andere 
professionals die werken of willen gaan werken met 
Panasonic oplossingen. U kunt zich registreren om 
toegang te krijgen tot dit platform met een groot aantal 
ondersteunende functionaliteiten. Deze zijn gratis 
beschikbaar en vanaf iedere locatie toegankelijk, zowel 
vanaf uw computer, tablet als smartphone!

U heeft als geregistreerd gebruiker toegang tot een schat 
aan informatie. Of het nu gaat om de nieuwste versies 
van Panasonic software tools, technische documentatie, 
catalogi of afbeeldingen. Maar er is meer.

Het complete platform voor marketing en ondersteuning
De Panasonic PRO Club geeft ook ondersteuning op 
commercieel gebied. In eerste instantie kunt u natuurlijk 
terecht bij uw distributeur, maar ons online platform 
maakt de service compleet. Naast het downloaden van 
catalogi en folders voor eindgebruikers is er ook de 
mogelijkheid deze online te personaliseren met uw eigen 
bedrijfslogo.

Partner in sales en marketing
Heeft u specifieke vragen over een project? Dan staan 
onze experts klaar om u bij te staan. Panasonic Heating 
& Cooling Solutions is niet voor niets ‘voor professionals, 
door professionals.’

Panasonic PRO Club
hét online platform 
voor professionals

MELD U NU AAN BIJ DE

VAN PANASONIC

https://www.panasonicproclub.com/GB_en/login/


Panasonic heeft een volledig 
ingerichte trainingsruimte: de 
Panasonic PRO Academy. Hier 
worden trainingen gegeven aan 
iedereen die werkzaam is in de 
verwarmings- en koelings-
industrie. Er zijn verschillende 
trainingsniveaus, van ontwerp 
tot en met service. 
Beschikbare trainingen zijn:
• Airconditioning voor 
 thuisgebruik
• Aquarea lucht-water  
 warmtepompen
• Airconditioning voor utiliteit: 
 single split (PACi) en 
 VRF systemen (ECOi)
• Cold Chain koel- en 
 vriesoplossingen
• Chiller

Naast onze Panasonic 
PRO Academy kunnen we 
(in overleg) ook op locatie of via 
Webinars trainingen geven.

De volledige trainings-
kalender vindt u op 
www.panasonicproclub.com

Panasonic PRO Service
Of het nu voor, tijdens of na de installatie is... op onze professionele 
ondersteuning kunt u altijd rekenen. Voor alle systemen en oplossingen 
geldt: onze engineers staan u graag terzijde met advies en technische 
ondersteuning. Ook voor vragen over garantie of reparaties kunt u via
uw distributeur bij ons terecht. Panasonic is tweedelijns partij.

Monitoring
Panasonic producten kunnen op verschillende manieren op afstand 
beheerd worden, bijvoorbeeld met AC Cloud of Aquarea Cloud. 
Wilt u meer weten over monitoring, storingsmeldingen of updates? 
Dan bieden we graag de ondersteuning die past bij uw behoefte.

Inbedrijfstelling
Panasonic PRO Service ondersteunt installateurs bij het inbedrijfstellen 
van verschillende systemen. Het gaat hierbij om het opstarten, testen 
en inregelen van de installatie, waardoor u verzekerd bent van de meest 
efficiënte werking van het systeem. 

Wilt u gebruikmaken van Panasonic PRO Service of heeft u nog andere vragen? 
Stuur dan een e-mail naar airconditioning.nl@eu.panasonic.com

PRO
Academy

Technische
ondersteuning
en service

www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/control/panasonic-ac-smart-cloud
www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/happening/aquarea-service-cloud


PRO Club
http://bit.ly/PROClubNL

AC Cloud
http://bit.ly/AC-Cloud

Aquarea Cloud
http://bit.ly/Aquarea-Cloud

Panasonic
http://bit.ly/Panasonic-HC-NL

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 publicatie onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengenzonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke 
reproductie van deze publicatie is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.

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

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

http://bit.ly/Panasonic-HC-NL
http://bit.ly/PROClubNL
http://bit.ly/AC-Cloud
http://bit.ly/Aquarea-Cloud

