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1. Új design– H Generáció

Kívül belül vadonatúj

� Európai ízlés világ
Hófehér szín, csavarok nem látszódnak, modern kivehető 
vezérlő

� Szerelőbarát
Új belső elrendezés, könnyen hozzáférhetőek a bekötési 
pontok. Minden csatlakozási pont egy pontban

� Komapakt egység
További vízköri tartozékok a készüléken belül: 

- Vízszűrő elzárokkal
- Áramlás érzékelő
- 3 utas szelep fogadására kész (a készüléken belüre 

helyezhető el,de opcionális)

In-a-row

Pipes in 
a row

Filter & 
Stop valve

3 járatú
(opció)

INS/HTANK

Áramlás 
érzékelő



Új szabályzó, új szabályzási logika! 

2. Új szabályzó - H Generáció



2. Új vezérlés- H Generáció

� Egyszerű használat
Nagy felbontású 3,5’’ háttér világításos kijelző
10 nyelv: EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PO, SW, NO, DK 
Egyszerű menü rendszer (felhasználói és szerelői menük)

� Rugalmas
Vezérlő alkalmazható termosztát ként (érzékelő beépítve)
Plusz helyiség érzékelő kapcsolható hozzá

� További főbb funkciók
Bivalens mód
2 fűtési kör szabályzás (opcionális PCB szükséges)
Hőmérséklet érzékelő integrálva a vezérlőbe
Medence fűtés üzemmód

Zóna és szenzor kiválasztásFűtési görbe2 zónás szabályzás Egyszerű menü rendszer
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Az új H sorozat

Alap funkciók

� Minden funkció ami korábbi sorozatban metalálható volt
� Új alternatív kültéri szenzor csatlakoztatásának lehetősége
� Helyiség szenzor kapcsolható a készülékre ami a set-pointot 

befolyásolja 
� Fűtőpatron teljesítmény korlátozás és tiltás
� Új HMV tároló fűtési lehetőség a készülék saját elektromos 

fűtésével
� Bivalens szabályzási lehetőségek; alternatív, párhuzamos, 

egyedi
� Külső szivattyú szabályzás
� Szivattyú  fordulat automatikusan változik a Delta T 

függvönyében
� Üzemmódhoz igazított szivattyú teljesítmény
� Beállítható hogy víz vagy glycol közeggel üzemel a rendszer. Az 

indításánál kötelező megadni mivel ez befolyásolja a vízáramlás 
szenzor, a delta T a COP  kalkulációt és egyébb tényezőket. 

� Új tartály sterilizáló üzemmód heti napi beállítási lehetőséggel. 

Új vezérlő/termosztát
Kiszerelhető a készülékből 

max 50métere kábelezhető

2. Új vezérlés - H generáció
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Az új H sorozat

Új funkciók az új CZ-NS4P kiegészítő PCB-vel

� Két fűtési körös vezérlés 2 keverő szelep + szivattyú 
� Egy fűtési kör + medence kör vezérlés
� 0-10V teljesítmény szabályzás
� Puffer tároló szenzor fogadása
� Szolár szenzor fogadása és szolár köri szivattyú 

szabályozása
� Helyiségen kénti szabályzás lehetősége; 

� Szoba termosztát
� Internal room thermostat
� Helyiség érzékelő szenzor
� Water control logic control

� Fűtés/hűtés átváltás külső jel alapján
� Kompreszzor ki/be kapcsolás külső jel alapján
� Gyűjtőtt hibajel
� SMART GRID jel

2. Új vezérlés - H Generáció



3. Jobb hatásfok - H Generáció

� A++/A++
H generáció – már elérhető a 3 és 5 kW-os model!
3 és 5kW A+++

� More Value:
� Vízszűrő beépítve
� Elzáró szerelvények beépítve
� Áramlásérzékelő szenzor; a tényleges vízmennyiség alaján 

kalkulált fűtő teljesítmény és COP. Pillanatnyi hatásfok kiejlzése a 
kijelzőn!

Vízszűrő

elzárószerelvény

Vortex áramlás szenzor



3. Jobb hatásfok - H Generation

� Opciónális tartozékok:
� Kiegészítő PCB CZ-NS4P

� 3 járatú  szelep (optional CZ-NV1)

� Kiegészítő szenzorok max. 30 méterig:
� Kültéri szenzor PAW-A2W-TSOD

� Helyiség szenzorPAW-A2W-TRST

� Puffer tároló szenzor PAW-A2W-TSBU

� Mednce érzékelő szenzor PAW-A2W-TSHC

� Fűtésiköri szenzor PAW-A2W-TSHC

� Solar szenzorPAW-A2W-TSSO

Water filter part

water stopper 

Inlet 

pipe 

Assy

3 way 

valve

Outlet 

pipe 

Assy A

Outlet 

pipe 

Assy B

PAW-A2W-TSOD

PAW-A2W-TSHC

PAW-A2W-TSRT



Key Points Aquarea H generation

� High SCOP in all range A++, and is A+++ under regulation in 2019

� 3 ways valve available in indoor unit as an optional part (20 minutes)

� Quiet mode in 3 level

� Tank mode can be forced manually

� Defrost mode can be forced manually

� Can monitor consumption, capacity and COP. In cooling, heating or 

DHW mode.

� Glycol allowed to used and system adapts automatically to it.

� Automatic adjustment of water pump to give delta t selected.

� External compressor switch

� Additional room sensor as a set point generator

� Available sensor for; buffer tank, solar, water

� Completely new weekly timer, easier and useful

� Sterilization mode can be done even daily
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1. New Design – H Generation
ADVANCED FUNCTION WITH OPTIONAL PCB CZ-NS4P

ZONE 
1

POOL (ZONE 
2)



Current controller Issues : 

• End user: No backlight, dark LCD display

• Installer: small button is small, 7-seg screen is difficult to see.

As remote control could not be removed from main unit, cannot be used as room thermostat.

Panasonic Daikin Mitsubishi Atlantic

Part No.
Current 

WH-SDC05E3E5
EHBX04C3V PUHZSW40VHA

ALFEA EXTENSA
DUO5

Design

Expression 7-seg × Full dot ○ Full dot ○ 7-seg ×

Screen size (inch) 2.5 × 3.0 × 3.5 ○ 2.5 ×

Resolution
7-seg 

Difficult to see
×

255x160
Easy to see

○

255x160
Easy to see

○

7-seg
Difficult to see

×

Language 1 (English only) × 6 × 11 ○ 3 ×

Top screen Set temp only ×

Set or current 
room temp △ Set temp only × Set temp only ×

Room thermo 
feature

NIL ×

Capacity auto-
control by room 

temp
○

Capacity auto-
control by room 

temp
○ NIL ×

Button size Small × Large ○ Large ○ Small ×

Panasonic 
New 

WH-SDC05H3E5

Full dot ○

3.5 ○

320×160
Easy to see

○

10 ○

Room temp, 
OD temp

Tank temp
○

Capacity auto-control 
by room temp ○

Big touch key ○

4. Main comparison- H Generation



Panasonic 
(5kW) FY 2016

Daikin 
(4kW) FY 2016

Mitsubishi
(5kW) FY 2016

Atlantic
(5kW) FY 2015

H Series C Series T Series
DUO series
(continued)

Water filter 
Equipped (Standard)

Save installation time
○

Equipped (Standard)

Save installation time
○

Equipped (Standard)

Save installation time
○

Water filter (option)

Installer buys 
separately

×

Maintain filter 
(Cleaning)

Super shorten time by
1min 17sec

○ 8min 28sec × 3min 13sec △ - -

Initial 
setting

save error history, 
operation data by USB 
memory / copy & paste 
remote control setting

○

Can set equipment 
and save by PC

○

Able to use SD card to 
save operation data, 
able to copy & paste 

remote control setting

○ ― ×

3-way valve
(water heater)

Built-in possible
(option)

○ Cannot built-in × Cannot built-in × Cannot built-in ×

Design when 
install 3-way 

valve

Maintain the beauty by 
built inside main unit

○

Need to install 
separate pipe near 

main unit, 
appearance not so 

nice

×

Need to install 
separate pipe near 

main unit, appearance
not so nice

×

Need to install 
separate pipe near 

main unit, appearance
not so nice

×

Maintain
Use Cloud for remote

operate
(Studying)

(○)
Use Cloud for remote

operate
○

Use Cloud for remote
operate

○ - ×
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Installer‘s view: Daikin starts to be internet compatible (Cloud etc.)

4. Main comparison- H Generation



Panasonic 
(5kW) FY 2016

Daikin 
(4kW) FY 2016

Mitsubishi
(5kW) FY 2016

Atlantic
(5kW) FY 2015

H Series C Series T Series
DUO series
(continued)

Main unit
Indoor unit 

Pure White to match white 
colour of other products ○

White colour to match 
white colour of other 

products
○

White colour, 

All-in-one 
pressure gauge

○

White colour to match 
white colour of other 

products
○

Main unit size 
(HxWxD)

892x500x340
Thinnest in industry

○ 890x480x344 △ 800x520x360 △ 800x450x480 △

ErP label
ηs＝190.7%

A++ (Actual A+++) ○

ηs＝Above 175%

A++ (Actual A+++)
○

ηs＝150

~Below 175%

A++

△

ηs＝150

~Below 175%

A++

△

Settings remote 
control

Touch key, big button ○ Center button △

No centre setting 
button, 

complicated
setting is difficult

△

Many combination 
setting by button, 

complicated
×

Remote Own server ○ Own server ○ Own server ○

Other company’s 
server

△

Energy saving 
support

Intelligent control
(Studying)

(○
)

- × - × - ×
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End User’s view: Mitsubishi improve design, launch small capacity 4－5kW model.
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4. Main comparison- H Generation



4. Zajszint
T-CAP 16kW kültéri:  TÜV 53dB(A) 1 méterre 1,5 méter magassan 
(53-35=18dB(A)
T-CAP 12kW kültéri: TÜV 50db(A) 1 méterre 1,5 méter magassan 

1+4 méter 1+5 méter 1+8 méter



New Aquarea H Generation

H GENERATION

1.New Design
2.Advanced Control Logic
3.Better Effiency


