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Regulacja ErP       LOT1 & LOT2 

Badania w Europie wskazują , że więcej niż 30% całkowitego zużycia energii należy do 
systemów grzewczych 

Celem do 2020r. jest zwiększenie efektywności systemów grzewczych i zaoszczędzenie: 
 56 ton paliwa rocznie 
 136 millionów ton CO2 rocznie 

2015-09-26 

Obecne ograniczenia 

2020 

2017 2019 
 
 
 
 

Nowe etykiety energetyczne – nowe 
ograniczenia, musi zostać osiągnięta wyższa 

efetywność w celu redukcji emisji NOx 



ETYKIETY ENERGETYCZNE ZGODNIE Z  2010/30/UE  

Regulacja ErP       LOT1 & LOT2 

Systemy grzewcze ≤ 400kW 

zgodnie z normą 813/2013 

 Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo 

stałe) 

 Pompy ciepła (gazowe, elektryczne) 

 Mikrokogeneracja 

 (Max wydajność < 50 kW) 

DHW  

zgodnie z normą 814/2013 

 Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo 

stałe) 

 Energia odnawialna (panele solarne, 

pompy ciepła) 

 Zbiorniki DHW (Max wydajność ≤ 

2000L) 

Systemy grzewcze ≤ 70kW 

zgodnie z normą 811/2013 

 Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo 

stałe) 

 Pompy ciepła (gazowe, elektryczne) 

 Mikrokogeneracja 

 (Max wydajność < 50 kW) 

DHW ≤ 70kW 

zgodnie z normą 812/2013 

 Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo 

stałe) 

 Energia odnawialna (panele solarne, 

pompy ciepła) 

 Zbiorniki DHW (Max wydajność ≤ 

500L) 



Regulacja ErP – od 26 września 2015 r. 
 

 Biomasa nie zawiera się w kategorii 
LOT1-LOT2 

 
 Kotły muszą mieć obliczoną 

efektywność na bazie „High Heat 
Value” (HHV, wysoka wartość 
opałowa) 

 
 Obecnie obliczenia efektywności 

opierają się na „Low Heat Value” 
(LHV, niska wartość opałowa) 

SCOP for boilers brands is a disaster for their 

technologies, and only condensation 

technology is available 

 

Etykiety energetyczne będą musiały być zastosowane przy każdej technologii grzewczej 
Schemat pokazujący średnią klasę energetyczną dla każdej technologii 
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Punkt Średni Ciepły Zimny 

      (82%) 

A 88%   61% 

B 54% 100% 37% 

C 35% 64% 24% 

D 15% 29% 11% 
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Temperatura zewnętrzna [˚C] 

Number of hours

Heat demand

A 

B 

C 

D 

Punkt Średni 
Rzeczywiste 

zapotrzebowanie 

A 88% 7,92kW 

B 54% 4,86kW 

C 35% 3,15kW 

D 15% 1,35kW 

Pdesign przy -10ºC = 9kWh 

Punkt Wydajność COP 

A 61% 5,58kW 

B 37% 3,33kW 

C 24% 2,16kW 

D 11% 0,99kW 

Technologia inwerterowa 

Pdesign. przy -10ºC = 9kWh 



Technologia inwerterowa 

Pdesign. : Temp. biwalentna 

 

elektryczna grzałka 

wspomagająca 

potrzebna w większości 

przypadków.  
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𝜂𝑠 =
𝑆𝐶𝑂𝑃

𝐶𝐶
− 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 % 

  
SCOP jest wskaźnikiem odnoszącym się do rocznego zapotrzebowania na ciepło podzielonym przez roczne zużycie 

energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania      
 
(regulacja temperatury: 1-5 %)  
  
CC Współczynnik konwersji = 2,5 (efektywność produkcji energii elektrycznej i dystrybucji 40 % )  

ηs  Sezonowa Efektywność Energetyczna Ogrzewania Pomieszczeń [%] 
  

Definicja regulacji ErP 

(Podstawowa efektywność %) 

ηs  [ % ]  to współczynnik: 



Sezonowej efektywność energetyczna nie powinna spaść poniżej wartości: 

Bojlery elektryczne 
Kogeneracja 

Pompa ciepła wysokotemp. ›54ºC 
Pompa ciepła niskotemp.  ‹54ºC 

2015 

ηs ≥ 30% 

ηs ≥ 86% 

ηs ≥ 100% 

ηs ≥ 115% 

2017 

ηs ≥ 36% 

ηs ≥ 100% 

ηs ≥ 110% 

ηs ≥ 125% 

Wymagania dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń 

Wymagania dla efetywności ogrzewania 
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A+++

A++

D

C

B

A

A+

E

F

G SCOP < 0,75

0,75 ≤ SCOP < 0,85

0,85 ≤ SCOP < 0,93

0,93 ≤ SCOP < 1,88

1,88 ≤ SCOP < 2,05

2,05 ≤ SCOP < 2,25

2,25 ≤ SCOP < 2,45

2,45 ≤ SCOP < 3,13

3,13 ≤ SCOP < 3,75

SCOP > 3,75

98 % ≤ ηs < 125 %

125 % ≤ ηs < 150 %

ηs > 150 %

90 % ≤ ηs < 98 %

82 % ≤ ηs < 90 %

75 % ≤ ηs < 82 %

37 % ≤ ηs < 75 %

34 % ≤ ηs < 37 %

30 % ≤ ηs < 34 %

ηs < 30%

A+++

A++

D

C

B

A

A+

E

F

G SCOP < 1,38

1,38 ≤ SCOP < 1,48

1,48 ≤ SCOP < 1,55

1,55 ≤ SCOP < 2,50

2,50 ≤ SCOP < 2,68

2,68 ≤ SCOP < 2,88

2,88 ≤ SCOP < 3,08

3,08 ≤ SCOP < 3,75

3,75 ≤ SCOP < 3,88

SCOP > 4,38

123 % ≤ ηs < 150 %

139 % ≤ ηs < 175 %

ηs > 175 %

115 % ≤ ηs < 123 %

107 % ≤ ηs < 115 %

100 % ≤ ηs < 107 %

62 % ≤ ηs < 100 %

59 % ≤ ηs < 62 %

55 % ≤ ηs < 59 %

ηs < 55 %

 
Punkty testowe nominalnej 
efektywności energetycznej 

Punkty testowe SCOP  
55˚C 

(grzejnik) 

7/45 ˚C -7/52 ˚C 

2/45 ˚C 2/42 ˚C 

7/35 ˚C 7/36 ˚C 

2/55 ˚C 12/30 ˚C 

-7/55 ˚C   

Wartości współczynnika SCOP dla pomp ciepła w nawiązaniu do EN 14825 

Definicja regulacji ErP 

 
Punkty testowe nominalnej 
efektywności energetycznej 

Punkty testowe SCOP  
35˚C 

(podłogówka) 

7/45 ˚C -7/34 ˚C 

2/45 ˚C 2/30 ˚C 

7/35 ˚C 7/27 ˚C 

2/55 ˚C 12/24 ˚C 

-7/55 ˚C   



Etykiety energetyczne Aquarea 

Pompy ciepła niskotemp. (LT) Pompy ciepła (oprócz LT) All In One 

Ranking 

Temp. zasilania 

DHW load 
profile 

Klasa 
energetyczna 
(w zależności 
od klimatu) Poziom 

hałasu 

Etykiety będą dostarczane z urządzeniem 
Możliwość wygenerowania ze strony www.panasonicproclub.com 

W niedalekiej przyszłości –dostępne w programie Aquarea Designer 



Etykiety energetyczne – systemy grzewcze 

Dodatkowe źródło energii 

Systemy solarne 

Zbiornik cwu 

Sterownik 

Dodatkowe źródło energii 

Etykietę dla całego systemu zapewnia instalator 
W niedalekiej przyszłości będzie możliwość tworzenia etykiet systemowycvh za pomocą program Aquarea Designer 
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Objaśnienie karty produktu 

η s  Efektywność energetyczna 

ogrzewania pomieszczeń 

P rated = wydajność 

nominalna 

Q HE= roczne zużycie 

energii 

P sup= Nominalna moc 

grzałki wspomagającej  
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Objaśnienie karty produktu 

η s  Efektywność energetyczna 

ogrzewania pomieszczeń 

P rated = Nominalna moc 

grzewcza 

Q HE= Roczne zużycie energii 

η WH  Efektywność energetyczna 

podgrzewacza wody 

 Jeśli urządzenie ma 

możliwość pracy w okresach 

poza-szczytowych wartości 

prądu-niska taryfa (22:00-

7:00). 

P sup= Nominalna moc 

grzałki wspomagającej 

Q HE=roczne zużycie energii 



Panasonic Aquarea  
Etykiety energetyczne - zgodnie z regulacją ErP 

Wszystkie modele pomp ciepła 

http://www.panasonicproclub.com 

 

http://padonl-eng.waermepumpen-simulation.de/ 

http://padonl-eng.waermepumpen-simulation.de/
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Zmiany na przestrzeni 5 lat 



Generacja H pomp ciepła Aquarea 

Generacja H 
 

 

 

1. Nowy design 

2. Zaawansowana kontrola 

3. Większa efektywność 



1. Nowy design – generacja H 

Zupełnie nowe wnętrze i obudowa 
 

 

 Europejski styl 
Śnieżnobiała obudowa, prostokątny kształt, europejski styl 

Prostota i elegancja: niewidoczne śruby 

Nowoczesny sterownik: może zostać zdemontowany z jednostki 

 
 

 Ułatwienie dla instalatorów 
Nowe wnętrze: dostęp do płyty sterującej od przodu jednostki 

Ułatwiony dostęp do części, szybsza instalacja i konserwacja 

Orurowanie w linii prostej 

Nowy sterownik z czytelnym, dużym wyświetlaczem LCD o wysokiej 

rozdzielczości 
 

 

 Zwarta konstrukcja, duża przestrzeń serwisowa 
W jednostce: 

Filtr wody i zawory odcinające fabrycznie w urządzeniu 

Wbudowany przepływomierz 

Zawór 3-drogowy (część opcjonalna) 

In-a-row 

Orurowanie 
w inii prostej 

Filtr i zawory 

odcinające 

Zawór  

3-drogowy 

(opcja) 

IN S/H zbiornik 

Przepływomierz 



  

Nowy sterownik i większe możliwości sterowania 

2. Zaawansowana kontrola- generacja H 



2. Zaawansowana kontrola - generacja H 

 Łatwość obsługi i czytelność 

 
Wysoka rozdzielczość 3,5’’ , ekran punktowy z podświetleniem 

10 języków: EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PL, SW, NO, DK  

Łatwe menu zarówno dla instalatora jak i użytkownika 
 

 Swobodna instalacja bez ograniczeń 

 
Nowoczesny sterownik: może zostać zdemontowany z jednostki i umieszczony 

w innym pomieszczeniu 

Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temperatury 
 

 Więcej funkcji 

 
Tryb pracy biwalentnej 

Kontrola 2 stref (konieczność zainstalowania dodatkowej płyty PCB) 

Czujnik temperatury w sterowniku 

Funkcja kontroli temperatury wody w basenie 

Zone sensor selector Heating curve 2 Zones control Easier setup 
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Nowa płyta sterująca PCB bez opcjonalnej (CZ-NS4P) 
Nowe funkcjonalności i cechy 
 Standardowe funkcjonalności jak w generacji F, oprócz tego: 
 
 Alternatywny czujnik temp. zewn. dla krzywej grzewczej 
 Czujnik temp. w pomieszczeniu 
 Możliwość podgrzania zbiornika c.w.u. za pomocą wewnętrznej 

grzałki wspomagającej lub zewnętrznej grzałki  
 Kontrola biwalentna; alternatywna, równoległa lub 

zaawansowana 
 Sterowanie dodatkową pompą 
 Prędkość obrotowa pompy dostosowana automatycznie do 

ustawionej deltyT, która jest ustawiana przez instalatora 
podczas uruchomienia  

 Prędkość obrotowa pompy dostosowana automatycznie do 
trybu pracy 

 Wybór medium z poziomu sterownika: woda lub glikol -  
automatyczne dostosowanie pracy urządzenia (przepływ, 
deltaT, COP, wydajność, obliczenia) 

 Tryb dezynfekcji termicznej; (może być zaprogramowana 
codziennie lub tygodniowo) 
 

Nowy sterownik 
Może zostać usunięty z jednostki 

i zamontowany w innym 
pomieszczeniu jako termostat 

(max 50m) 

2. Zaawansowana kontrola - generacja H 
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Z ZAINSTALOWANĄ OPCJONALNĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 

Nowe funkcjonalności z CZ-NS4P: 
 

 Możliwość sterowania 2 niezależnymi obiegami grzewczymi; 2 
zaworami mieszającymi, 2 pompami ciepła 

 Sterowanie 1 strefą + strefą basenową (strefa 2) 
 Sterowanie poborem mocy poprzez zewn. sygnał 0-10V 
 Funkcja kontroli temperatury w zbiorniku buforowym 
 Sterowanie zestawem solarnym  
 Kontrola temnperatury w każdej strefie: 

 Zewnętrzny termostat pokojowy 
 Wewnętrzny termostat pokojowy 
 Zewnętrzny sensor temp. w pomieszczeniu 

 Zewnętrzny przełącznik trybów grzanie/chłodzenie 
 Zewnętrzny przełącznik sprężarki (?) 
 Sygnał wyjściowy błędu 
 Smart Grid Ready 

 

2. Zaawansowana kontrola- generacja H 

 



3. Większa efektywność - generacja H 

 A++/A++ 
Generacja H obejmuje pompy 3 i 5 kW (01.2016) 

7 i 9 kW – kwiecień 2016 

12 i 16 kW – koniec roku 2016 

 
3 i 5 kW zgodnie z regulacją ErP z dn. 26.09.2015 mają klasę energetyczną  A+++ 

 

 Ulepszenie: 
 Wbudowany filtr wody (łatwy i szybki montaż  na szybko-złączce) 

 Zawory odcinające (łatwy dostęp) 

 Przepływomierz sprawdzający aktualne natężenie przepływu 

(możliwość odczytania COP ze sterownika) 

Filtr wody 

Zawory odcinające 

Przepływomierz wirowy Vortex 



3. Większa efektywność - generacja H 

 Części opcjonalne: 

 

 Dodatkowe funkcjonalności z opcjonalną płytą sterującą: CZ-NS4P 

 Zawór 3-drogowy gotowy do montażu CZ-NV1 

 Dodatkowe czujniki o max. dugości 30m : 

 Czujnik temp zewnętrznej PAW-A2W-TSOD 

 Czujnik strefowy pomieszczenia PAW-A2W-TRST 

 Czujnik temp. w zbiorniku buforowym PAW-A2W-TSBU 

 Czujnik strefy basenowej PAW-A2W-TSHC 

 Czujnik strefowy wody PAW-A2W-TSHC 

 Czujnik do zestawu solarnego PAW-A2W-TSSO 

Filtr wody 

Zawory odcinajace 

Część 
rury 
wlotowej 

Zawór 3-drogowy 

Część A 
rury 
wylotowej 

Część B 
rury 
wylotowej 

PAW-A2W-TSOD 

PAW-A2W-TSHC 

PAW-A2W-TSRT 
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CURRENT ROADMAP  
Aq

uar
ea 

Mar JAN FEB APR Lu MAR MAY Sty 

PAW-BTANK50L 
Zbiornik buforowy 50l (tylko grzanie) 

Zbiorniki Aquarea DHW, 200L i 300L (do -7ºC) 

Regulacja ErP i etykiety energetyczne 

PAW-DHW200/300 PAW-DHWM200/300A (-7ºC) 

PAW-DHWM80/100/120 (-7ºC) 

NOWA generacja H pomp ciepła Aquarea 
3/5kW 

7/9kW 

12/16kW 

9/12/16kW 3-fazowe -> termin wprowadzenia nie ustalony 



NOWA generacja H – właściwości kluczowe 



Najważniejsze cechy generacji H pomp ciepła Aquarea 

 

 Nowy wygląd:  unowocześniony, śnieżnobiały kolor, brak widocznych śrub 

 Nowy sterownik – ułatwiona obsługa dla użytkownika 

 Sterownik demontowalny, może zostać użyty jako termostat pokojowy 

 Pompa wody klasy A 

 Wbudowany filtr wody – łatwy dostęp i konserwacja  

 Przepływomierz wirowy Vortex: wskazywanie aktualnego natężenia przepływu 

 Ułatwiony dostęp do PCB (z przodu jednostki), łatwość instalacji i konserwacji 

 Dodatkowa płyta PCB rozszerzająca funkcjonalności 

 Możliwość podgrzania zbiornika c.w.u. za pomocą wewnętrznej grzałki wspomagającej 

lub zewnętrznej grzałki  

 Biwalentny tryb pracy pompy i zewnętrznego źródła ciepła; aternatywny, równoległy... 

 Sterowanie 2 niezależnymi obiegami grzewczymi; pompą wody, zaworami 

mieszającymi 

 Kontrola stefy basenowej 

 Możliwość podłączenia zestawu solarnego (np dla cwu) 

 Sterowanie poborem mocy zewnętrznym sygnałem 0-10V 

 Przełącznik trybów grzanie/chłodzenie 

 Zewnętrzny sygnał błędu 

 Smart Grid Ready (SG)  



Najważniejsze cechy generacji H pomp ciepła Aquarea 

 Wysoki SCOP dla klas A++, (A+++ w 2019) 

 Zawór 3-drogowy jako opcjonalna część (szybki montaż!) 

 Cicha praca  

 Tryb zbiornika i tryb odszraniania może być wymuszony ,,ręcznie’’ przez 

użytkownika 

 Monitorowanie zużycia energii, wydajności i odczytywanie COP. W trybie 

grzania, chłodzenia jak i w trybie zbiornika cwu 

 Możliwość zastosowania glikolu i automatycznie dostosowanie się do niego 

pracy pompy 
 Automatyczne dostosowanie pracy pompy aby osiągnąć ustawioną DT 

 Zewnętrzny przełącznik sprężarki (?) 

 Dostsowanie nastaw urządzenia do wskazań sensora temperatury w 

pomieszczeniu 

 Dostępne czujniki; zbiornika buforowego, zestawu solarnego, wody 

 Zupełnie nowy timer- przydatny i łatwiejszy w obsłudze 

 Możliwość przeprowadzania dezynfekcji termicznej nawet codziennie  



34 

Agenda 

1) Podstawowe informacje 
a. Regulacja ErP , SCOP 

b. Nowa generacja H 

c. Harmonogram 

2) Nowa jednostka wewnętrzna 
a. Nowy Design 

b. Nowe wyposażenie jednostki wewnętrznej 

c. Nowy sterownik 

3) Nowy sterownik 
a. Podstawowe funkcjonalności 

b. Zaawansowana kontrola z opcjonalną płytą PCB: CZ-NS4P 

4) Porównanie 



  

Zupełnie nowa konstrukcja 

1. Nowa konstrukcja jednostki wewnętrznej – generacja H 

KROK 1: 2  śruby 
KROK 2: 6 śrub, dostęp do 

PCB i elektryki  
KROK 3: 3 śruby, dostęp do 
elementów hydraulicznych 



Obecny model 
Nowy model: 
Prosty, nowoczesny kształt 

Odświeżony wygląd z nowym 
sterownikiem 
 
Zauważalnie poprawiona czytelność i 
możliwość obsługi dzięki dużemu 
wyświetlaczowi o wysokiej 
rozdzielczości 

Manometr  

Demontowalny sterownik : może być zainstalowany w innym 
pomieszczeniu i słuzyć jako termostat 

Kiedy sterownik zostanie usunięty: 
Możliwość zastosowania 
estetycznej maskownicy 

Czujnik temperatury 

1. Nowy design – generacja H 



Redukcja widocznych śrub do zera 

Panele boczne: 5 szt x 2 = 10 szt 
Panel czołowy: 1 szt 
W sumie : 11 szt 

Zero widocznych śrub 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



Wszystkie przyłącza w linii prostej 

Orurowanie w 
linii prostej 

Zigzag 

Prostsza 
instalacja! 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



Obecne modele:  
Umiejscowienie orurowania 

Przewód czynnika& wody 
umiejscowione z z tyłu i z przodu 
 Wąskie odstępy 

Niezadowolenie instalatorów 
Po podłączeniu wody, ciężko dokręcić 

przewody czynnika chłodniczego 

Łatwe podłączenie orurowania 
 
 

Przyłącza wody 

Przyłącza 
czynnika 

Daikin 
Dodatkowe 
miejsce 

Atlantic 
Przednia część 
w linii prostej, 
łatwa instalacja 

Nowa pompa generacji H:  
Przyłącza w 1 linii prostej, szerszy odstęp 

Znacznie ułatwiona instalacja oraz 
skrócenie jej czasu 

Przewód czynnika i wody w jednej linii  

Orurowanie 

Starsze modele 

PANASONIC 

Konkurencja 

Mitsubishi 
Dodatkowe 
miejsce 

1. Nowy design – generacja H 



10  Śrub 
mniej! 

1. Zmieniona lokalizacja płytki sterującej: była z boku, jest z przodu! 
2. Mniej śrub do odkręcania 

C-BOX :  z prawej strony C-BOX : z przodu 
Łatwiejszy 

dostęp 

C-BOX 

Usunięcie panelu przedniego: 3 szt 
Usunięcie panelu bocznego: 13 szt 
W sumie : 16 szt 

Usunięcie panelu przedniego: 2 szt 
Usunięcie panelu bocznego: 4 szt 
W sumie : 6 szt 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



Usunięcie przedniego panelu: 3 szt 
Usunięcie boków: 13 szt 
Usunięcie c-boxa : 5 szt 
Usunięcie elementu sterownika: 2 szt 
W sumie : 23 pcs 

Usunięcie przedniego panelu: 2 szt 
Otworzenie c-boxa : 9 szt 
W sumiel : 11 szt 

Reset 
zabezpieczenia 

grzałki 

18 szt mniej! 

Dostęp do resetu zabezpieczenia grzałki 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



Filtr i zawory 
odcinające 

Opcjonalny 
zestaw zaworu 3-

drogowego 

IN S/H TANK 

IN OUT 
(S/H,TANK) 

Lokalizacja nowych elementów 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



Porównanie z innymi producentami: 

Producent Filtr wody 

Panasonic Do kupienia × 

Daikin  W standardzie ○ 

Mitsubishi  W standardzie ○ 

Atlantic  Do kupienia × 

Obecny produktt:  
Należy zaopatrzyć się w filtr wody 

Filtr wody i zawory odcinające 
jako dodatkowa część Brak filtra  

Nowy produkt:  
Filtr wody w standardowym wyposażeniu 

• Zdecydowanie ułatwiona instalacja  - łatwo montowalny filtr 
wody w wyposażenu standardowym  

• Łatwy montaż i konserwacja – montaż na szybko-złączce 

Filtr wody Zawór 

odcinający 

Instalacja filtra i 
zaworów 
odcinających w 
przedniej części 
jednostki 
wewnętrznej 

Filtr wody 

Szybko-złączka 

Zawory odcinające 

Filtr 
Mitsubishi: 
Montaż przy 
użyciu klucza 

Ułatwienie instalacji: 

Filtr wody  



500（-2） 

340（-13） 

STEROWNIK 

C-BOX 

MANOMETR 

Nowa ulepszona konstrukcja jednostki wewnętrznej 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 



892
(+/

-0)
 

ZAWÓR 3-DROGOWY (opcja) 

CZUJNIK PRZEPLYWU 

FILTR + 2 ZAWORY ODCINAJĄCE 

IN S/H TANK 

NACZYNIE WZBIORCZE 

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

POMPA OBIEGOWA 

WYMIENNIK 

OBUDOWA GRZALKI 

ZAWÓR ODPOWIETRZAJACY  

Nowa konstrukcja jednostki wewnętrznej 

1. Nowy design – generacja H 

UŁATWIONA INSTALACJA! 

NIE POTRZEBNE ŻADNE NARZĘDZIA 

ABY DOSTAĆ SIĘ DO CZĘŚCI 

HYDRAULICZNEJ JEDNOSTKI WEW. 



Cechy obecnych modeli Ulepszenie 

Brak filtra wody w standardowym wyposażeniu 
Brak narzędzi usprawniających wstępną konfigurację 
systemu 

Łatwy do zamontowania filtr wody z zaworami 
odcinającymi w wyposażeniu standardowym 
W fazie wdrażania: przenoszenie zapisanych 
ustawień pompy za pomocą pamięci zewnętrznej 

Beżowy kolor jednostki wewnętrznej nie 
współgrający z innymi elementami wnętrza 
Zaokrąglony kształt nieodpowiadający europejskim 
standardom 

Śnieżnobiała jednosta wewnętrzna pasująca do 
innych urządzeń i dopasowana do europejskiego 
stylu  

COP: Panasonic 4.63 vs Daikin 5.04 (4kW) 
Zgodnie z regulacją ErP – klasa A+++ (2019 r.) – 
dotyczy pomp 3 i 5 kW 
 

Małe przyciski sterownika 
7-seg wyświetlacz LCD 

Duży, czytelny, płaski wyświetlacz LCDo wysokiej 
rozdzielczości, intuicyjne sterowanie, duże 
przyciski 

Zdalne sterowanie 
Kontrola oszczędności energii 
Poprawa instalacji i konserwacji 

Ec
o 

De
sig

n 
Ko

mf
ort

 
Ins

tal
acj

a 
Sm

art
 

Cechy obecnego modelu vs. Cechy nowego modelu 

1. Nowy design – generacja H 



  Panasonic Daikin Mitsubishi Atlantic 

  

Obecna jednostka 

SDC05E3E5 

Nowa jednostka  

SDC05H3E5 
EHBX04CB3V EHSC-VM2B 

ALFEA 

EXTENSA5 

Szerokość (mm) 502 
500 

-2 vs obecny model 
480 520 450 

Głębokość (mm) 353 
340 

-13 vs obecny model 
344 360 480 

Wysokość (mm) 892 
892 

Bez zmian 
890 800 800 

Zawór 3-d zabudowany 
wewnątrz jednostki 

Nie 
Tak (opcjonalnie) 

Dla nowych urządzeń w 
2016: CZ-NV1 

Nie Nie Nie 

Nowa jedostka mniejsza w porównaniu z obecnym modelem, zabudowany filtr wody w standardowym wyposażeniu, możliwość wmontowania 
zaworu 3-drogowego – estetyka instalacji   

1. Nowy wygląd – H Generation 



NOWA PŁYTA PCB – NOWE FUNKCJONALNOŚCI 



1. Nowy design – generacja H 

Zawór 2-

drogowy  

chłodzenie 

B 

A AB 

Zawór 3-

drogowy dla 

c.w.u. 

Termostat 

chłodzenie/grzanie 

Płytka sterująca PCB bez opcjonalnej płytki PCB CZ-NS4P 
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1. Nowy design– generacja H 

OLP 

CZUJNIK TEMP. W POM. 1 

CZUJNIK TEMP. ZEWN. 

CZUJNIK ZBIORNIKA CWU 

STEROWANIE ZEWNĘTRZNE 

1 

STEROWNIK 

STYK DO PODŁ. BOJLERA 

DODATKOWA POMPA  

GRZAŁKA WSPOMAGAJĄCA 

PAW-A2W-TSRT  

PAW-A2W-TSOD 

CZ-TK1 

DRY CONTACT 

230/I/50 

230/I/50 

2X1mm2 MAX. 

50M 

DRY CONTACT 

Płytka sterująca PCB bez opcjonalnej płytki PCB CZ-NS4P 
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1. Nowy design – generacja H 

PODSTAWOWA FUNKCJA BEZ OPCJONALNEJ PŁYTKI PCB CZ-NS4P 
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1. Nowy wygląd – generacja H 

Nowa jednostka wewnętrzna  z opcjonalną płytą PCB: CZ-NS4P 
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1. Nowy wygląd – generacja H 

NOWA OPCJONALNA PŁYTA PCB CZ-NS4P 
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1. Nowy wygląd – generacja H 

NOWA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA Z OPCJONALNĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 

Nowe funkcjonalności z CZ-NS4P 
 

 NOWOŚĆ kontrola 2 stref; 2 zawory mieszające, 2 pompy wody 
 NOWOŚĆ kontrola 1 strefy + kontrola basenu (jako strefa 2) 
 NOWOŚĆ sterowanie poborem mocy za pomocą sygnału 0-10V 
 NOWOŚĆ sensor temperatury zbiornika buforowego 
 NOWOŚĆ solar sensor control + solar water pump control 
 NOWOŚĆ kontrola temperatury dla każdej ze stref 

 Zewnętrzny termostat pokojowy 
 Wewnętrzny termostat pokojowy 
 Zewnętrzny sensor temperatury pomieszczenia 
 Kontrola przepływu wody (pompy obiegowej,zaworu 

3d..) 
 NOWOŚĆ zewnętrzny przełącznik trybu grzanie/chłodzenie 
 NOWOŚĆ zewnętrzny przełącznik sprężarki  
 NOWOŚĆ Sygnał błędu wyjściowego 
 NOWOŚĆ Sygnał SG 
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1. Nowy wygląd – generacja H 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Z OPCJONANĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 

Strefa 

1 

Strefa 

2 
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1.– generacja H 

Strefa 

1 

Strefa 

2 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Z OPCJONANĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 
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1. New Design – H Generation 

Strefa 

1 

Basen 

(Strefa 2) 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Z OPCJONANĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 
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1. New Design – H Generation 

ZONE 

1 

POOL (ZONE 2) 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Z OPCJONANĄ PŁYTĄ PCB CZ-NS4P 



NEW HYDRONIC DISTRIBUTION NEW DEVICES 



1.Jednostka wewnętrzna – generacja H 

Nowy wygląd i wyposażenie jednostki wewnętrznej 

Grzałka wspomagająca 

Czujnik przepływu wody 

OLP 

Wymiennik płytowy 

Naczynie wzbiorcze 10l. 

Filtr wody z zaworami 
odcinającymi 

Pompa obiegowa 

Zawór bezpieczeństwa 

Czujnik temp. wody 

Szybkie i łatwe podłączanie, nie wymagane żadne specjalistyczne narzędzia 
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1. Jednostka wewnętrzna – generacja H 

Przepływomierz wirowy VORTEX 

Nowy wygląd i wyposażenie jednostki wewnętrznej 
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1. Jednostka wewnętrzna – generacja H 

Cześć A 
rury 
wlotowej 

Zawór  
3-drogowy 

Część A 
rury 
wylotowej 

Część B rury 
wylotowej 

Opcjonalny zawór 3-drogowy CZ-NV1 

Nowy wygląd i wyposażenie jednostki wewnętrznej 



  

Nowy, udoskonalony sterownik !  

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 



2. Zaawansowana kontrola - generacja H 

W zestawie - maskująca 
obudowa 



Intro 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 



フルフラッ
ト操作表
示面 
お手入れが
楽！  

Łatwy i intuicyjny w obsłudze   

Szybkie menu – dla 
użytkownika 

Łatwy w obsłudze 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 

Basen lub kontrola 2 strefy Przyjazny dla 
użytkownika interfejs 



Szybkie menu 1 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 

 Force DHW is turned off. 

 Force DHW is turned on. 

Tryb intensywny jest wyłączony 

Tryb intensywny przez 30min 

Tryb intensywny przez 60min 

Tryb intensywny przez 90min 

 

Force Heater is turned off. 

Force Heater is turned On. 

Force Heater is disabled whenever 

operation is already on and ‘Disabled 

due to Operation ON!’ will be displayed. 



Szybkie menu 2 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 

Tryb cichy jest wyłączony 

Tryb cichy pracuje na poziomie 1 

Tryb cichy pracuje na poziomie 2 

Tryb cichy pracuje na poziomie 3 

Timer nie jest włączony 

Timer jest włączony 

 Wybierz tę opcję aby ustawić zaprogramować 

pracę cichą w harmonogramie 



Szybkie menu 3 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 

 Wybierz aby wymusić tryb odszraniania 

 Kiedy tryb zostanie wybrany 
pojawi się okienko: 

Wybierz aby przywrócić poprzednie ustawienia po 
wystąpieniu błędu 

 Kiedy funkcja zostanie wybrana pojawi się okienko: 

Wybierz aby zablokować ekran sterownika 

 Kiedy tryb zostanie wybrany 
pojawi się okienko: 



フルフ
ラット操
作表示面 
お手入れが
楽！  

Szybkie menu dla 

instalatora 

Proste i intuicyjne menu 

Ułatwienie dla instalatorów 

2. Zaawansowana kontrola - generacja H 



Maintenance Menu 

Ułatwienie dla instalatorów 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 

Custom Menu RAM Menu 



Obecnie:  
Brak urządzenia zapisującego nastawy wstępne 

Wstępna konfiguracja: 

Producent Sposób wstępnej konfiguracji 

Panasonic  
Wprowadzanie ustawień wstępnych za każdym 

razem po uruchomieniu 
× 

Daikin  
Możliwość podłączenia komputera do jednostki 

i zapis ustawień 
○ 

Mitsubishi  
Można kopiować ustawienia za pomocą karty 

SD 
○ 

Atlantic  Wprowadzanie ustawień za kązdym razem × 

1．Ustawienie krzywej grzewczej 

2．Ustawienia zbiornika(z/bez zbiornika, 

aktywacja/dezaktywacja dezynfekcji termicznej itd) 

3．Wybór mocy grzałki 

4．Zewnętrzny termostat 

5．Ustawienie trybu suszenia betonu itd. 

Nowość:  
W fazie wdrażania podłączeniowy zestaw USB 

Dom A Dom B 

Pamięć USB 

kopiowanie ustawień wstępnych ze sterownika 

CN-CNT 

PCB 
Zestaw z podłączeniem USB 

Ulepszenie instalacji: narzędzie do zapisu ustawień 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 



  

Lepsza efektywność 

3. Better Effiency & Value - H Generation 

 A++/A++ 
Modele standardowe (SDC): 3 & 5kW  

3 & 5kW wg regulacji ErP są klasy A+++ 

 
 Wbudowany filtr wody (łatwy dostęp&montaż na szybko-złączkę) 

 Przepływomierz 

 Zupełnie nowy sterownik z nowymi funkcjami 

 Opcjonalna PCB dla zaawansowanych funkcji 

 Opcjonalny zawór 3-drogowy (łatwy montaż) 



 Sterowanie 2 obiegami grzewczymi 

 Przepływomierz wskazujący aktualne natężenie przepływu 

 COP, pobór energii, moc wyjściowa pokazywana w skali dnia/tygodnia/roku 

 Prędkość przepływu wody dostosowana do osiągnięcia odpowiedniej wydajności  

 Przełączanie trybów grzanie/chłodzenie 

 Kontrola trybu biwalentnego wg zapotrzebowania 

 Funkcja kontroli zbiornika buforowego 

 Funkcja kontroli basenu 

 Sterowanie poborem mocy za pomocą sygnału O-10 V 

 Funkcja sprawdzenia siłownika 

 Kalibracja czujników 

 SG Ready 

Nowy sterownik, główne cechy: 

Starsze modele 

2. Zaawansowana kontrola – generacja H 



 Funkcja kontroli solarów (cwu/bufor) 

 Smart Cloud 

 Sterownik posiada zintegrowany czujnik 

 Sterownik może zostać zamontowany w innym pomieszczeniu (działa jak termostat) 

 Funkcjonalny i prosty timer 

 Tryb codziennej dezynfekcji termicznej 

 Ulepszona logika sterowania temperaturą  nie ma potrzeby stosowania zbiornika buforowego do 

pompy ciepła z nowym trybem odszraniania  

 Grzałka elektryczna do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej może zostać wybrana pomiędzy 

wewnętrzną (zabudowaną, przepływową) i zewnętrzną 

 10 języków w tym JĘZYK POLSKI ! 

Nowe funkcje sterownika 
2. Advanced Control - H Generation 
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Agenda 

1) Podstawowe informacje 
a. Regulacja ErP , SCOP 

b. Nowa generacja H 

c. Harmonogram 

2) Nowa jednostka wewnętrzna 
a. Nowy Design 

b. Nowe wyposażenie jednostki wewnętrznej 

c. Nowy sterownik 

3) Nowy sterownik 
a. Podstawowe funkcjonalności 

b. Zaawansowana kontrola z opcjonalną płytą PCB: CZ-NS4P 

4) Porównanie 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Pierwsze uruchomienie  

Po podłączeniu zasilania pojawia się 
ekran instalowania (10 sec) 

Po naciśnięciu dowolnego przycisku 
wyświetlany jest ekran ustawienia 
języka. (UWAGA) Jeśli ustawienie 
początkowe nie zostanie 
wprowadzone, przejście do menu 
nie nastąpi 

Po zakończeniu inicjowania wyświetlany 
jest ekran normalny 

Po potwierdzeniu wstępnych usatwień, 
powrót do ekranu początkowego 

Naciśnij : MENU -> Ustawienia 
Instalatora 

Ekran ustawienia czasu: 
RR/MM/DD/czas 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Ustawienia systemu 
Podłączenie opcjonalnej PCB 

Strefa i czujnik 

Moc grzałki 

Anty-zamarzanie 

Podłączenie zbiornika 

Podł. zbiornika buf. 

Tak/Nie 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

1 strefa/2 strefy                  Ustawienia strefy 

Wybór wydajności 

Tak/Nie 

Grzałka zbiornika zewn/ wewn          Ustawienie czasu włączenia grzałki 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 
 

Tak/Nie Ustawienie ∆T  

Tak/Nie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pierwsze uruchomienie  
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3. Nowy sterownik- generacja H 

Ust. systemu Grzałka tacy skroplin 

Altern. czujnik zewnętrzny 

Poł. biwalentne 

Przełącznik zewnętrzny 

Podł. Paneli solar. 

Zewnętrzny sygnał błędu 

Tak/Nie 

Tak/Nie 

Kontrola zapotrzeb. 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Tak/Nie 

Tak/Nie 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

A / B 

Tak/Nie 

Tak/Nie Ustawienie biwalentne 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Ustawienie zbiornika Ustawienie panelu solarnego 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Tak/Nie 

Pierwsze uruchomienie  
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Ust. systemu SG ready 

Przełącznik zewn. kompresora 

Czynnik obiegu 

Przełącznik grz/chł 

17 

18 

Woda/glikol 

15 

16 

Tak/Nie 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Ustawienie wydajności 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Tak/Nie 

*Tak* gdy zainstalowana jest opcjonalna płyta PCB 

Tak/Nie 

This is first step in commissioning 

Pierwsze uruchomienie  
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Pierwsze uruchomienie  
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Pierwsze uruchomienie  
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Pierwsze uruchomienie  
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Uruchomienie - Przykład 1  
3. Nowy sterownik – generacja H 

Podłączyć ogrzew. podłogowe lub grzejnik bezpośrednio do jedn. wewn. 

Zdemontować sterownik z jedn.wewn. i zamontować w pomieszczeniu, 

w którym zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. 

Jest to zastosowanie wykorzystujące kontroler zdalny jako termostat 

pokojowy. 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie – przykład 2 

To zastosowanie, w którym zbiornik  CWU jest podłączony do jednostki wewnętrznej przez zawór 3-drogowy. 

Temperatura zbiornika CWU wykrywana jest przez termistor zbiornika. 



86 

3. Nowy sterownik- generacja H 

Uruchomienie – przykład 3 

Jest to zastosowanie, w którym zbiornik buforowy jest podłączony do jednostki wewnętrznej.  

Temperatura zbiornika buforowego wykrywana jest przez termistor  zb.buforowego. 

Ten system wymaga opcjonalnej płyty PCB (CZ-NS4P) 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie - przykład 4 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie – Przykład 5 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie - Przykład 6 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie - przykład 7 



91 

3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie – przykład 8 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie - przykład 9 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Uruchomienie - przykład 10 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Pierwsze uruchomienie 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Ustawienia GRZAŁKA ZBIORNIKA 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

USTAWIENIA POŁĄCZENIE BIWALENTNE 
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3. Nowy sterowanik – generacja H 

USTAWIENIA POŁĄCZENIE BIWALENTNE 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

STEROWANIE ZAPOTRZEBOWANIEM ZA POMOCĄ SYGNAŁU 0-10V 

Sygnał 0-10V Kontrola 
zapotrzebowania: 
 
Redukuje zużycie prądu 
przez pompę ciepła poprzez 
użycie zewnętrznego 
sterowania. Gdy jednostka 
wewnętrzna orzymuje 
sygnał  napięciowy 
zapotrzebowania na moc z 
opcjonalnego PCB, wysyła 
żądanie procentowego 
obciążenia do jednostki 
zewnętrznej. Jednostka 
zewnętrzna ogranicza moc 
zgodnie z procentową 
wartością otrzymaną z 
jednostki wewnętrznej, 



99 

3. Nowy sterownik – generacja H 

SG READY 

ON/OFF i temp docelowa ustawiona przez wejście cyfrowe z dodatkowego urządzenia. (Tylko chłodzenie. Wymagana opcjonalna płyta 
PCB.) 
Sterowanie:  
Zwarte+otwarte (Z,O)  STOP P.C. (pompa,grzałka wsp., i grzałka zbiornika nie pracują. Boiler and solar can still operate) 
S+O (wydajność 1) lub S+S (wydajność 2)  docelowa temp dla grzania i cwu zmienia się w stosunku do % SG ustawionego na 
sterowniku. Gdy: S+O lub S+S 
Pomieszczenie: gdy zbiornik buforowy= TAK -> nowa docelowa temp zbiornika buf= obecna docelowa temp buforu * ustawiony % SG 
dla grzania (tylko wyższa temp zbiornbika buforowego, docelowa temp wody w strefie pozostaje taka sama) 
Zbiornik CWU: nowa temp w zbiorniku =  ustawiona temp w zbiorniku* ustawiony % SG  dla CWU 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

SG READY 

DZIAŁANIE ON ON OFF OFF ON ON 

Wybrany tryb na sterowniku Grzanie Grzanie Grzanie Grzanie Zbiornik Grzanie 

Chłodzenie aktywowane/dezaktywowane aktywowane aktywowane aktywowane aktywowane aktywowane dezaktywowane 

Przełącznik grzanie/chłodzenie  

aktywowane/dezaktywowane 
aktywowane aktywowane aktywowane aktywowane aktywowane aktywowane 

Styk grzanie/chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie 
Chłodzenie  

(Ignorowane) 

Ostateczny tryb Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie + zbiornik Grzanie 

Ostateczne działanie ON ON OFF OFF ON ON 

DZIAŁANIE ON ON OFF OFF ON ON 

Tryb Chłodzenie Chłodzenie Chłodzenie Chłodzenie Zbiornik Chłodzenie 

Chłodzenie aktywowane/dezaktywowane aktywowane 
aktywowan

e 

aktywowan

e 

aktywowan

e 
aktywowane aktywowane 

Przełącznik grzanie/chłodzenie  aktywowane 
aktywowan

e 

aktywowan

e 

aktywowan

e 
aktywowane dezaktywowane 

Styk grzanie/chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Grzanie (Ignorowane) 

Ostateczny tryb 
Grzanie + summer 

shutdown 
Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie + zbiornik Chłodzenie 

Ostateczne działanie ON ON OFF OFF ON ON 



101 

3. Nowy sterownik – generacja H 

∆T dla trybu grzanie/chłodzenie wł 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Tryb AUTO 
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3. Nowy sterownik – generacja H 

POMPA OBIEGOWA 

Max ustawienie prędkości pompy na sterowniku: 
Standardowo prędkość pompy dostosowywuje się 
automatycznie, aby osiągnąć ustawioną ΔT.  
Zamiast ustawiania prędkości pompy, max prędkość jest 
manualnie ustawiana przez instalatora zgodnie ze spadkiem 
ciśnienia w obiegu. 
  
Jednak poniższe nie odnoszą się do max ustawienia 
predkosci pompy za pomocą sterownika:  
-   Tryb odpompowywania czynnika (pump down) 
-   Tryb odpowietrzania 
-   Standardowe odszranianie 
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3. New remote controller - H Generation 

7. LOGIC CONTROL WATER PUMP 
Once the indoor unit is ON, the water pump will be ON immediately and no error judgment for 70 seconds. However, during this 70 

seconds operation, if there is any abnormality cause at outdoor or malfunction, the compressor should be OFF immediately and restart 

delay after 3 minutes. 

• The system will start checking on the water flow level after operation start for 70 seconds. If water flow level is detected low 

continuously 20 seconds, the water pump and the compressor will be OFF permanently and OFF/ON control panel LED will blink (H62 

error occurs). 

• When error happens, the power has to be reset to clear the error. 

• If there is no error indication, the water pump shall be continuously running. 

• The water pump will remain ON when compressor OFF due to thermostat OFF setting is reached. 

• Water pump will OFF when room thermo OR tank thermo OR buffer tank thermo OFF. 

• Water pump will delay 15 seconds to turn OFF when request to OFF except during anti-freeze deice activate or air purge mode.  
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3. Nowy sterownik – generacja H 

Tank mode operation 
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8. LOGIC CONTROL TANK MODE OPERATION 
3. Nowy sterownik – generacja H 



Wady aktualnego sterownika:   
• Użytkownik: brak podświetlenia, ciemny wyświetlacz LCD 
• Instalator: za małe przyciski, 7-seg wyświetlacz jest mało czytelny. 
Brak możliwości demontażu sterownika z jednostki i zamontowania w pomieszczeniu (termostat) 

Panasonic  Daikin  Mitsubishi  Atlantic  

Model 
Obecny  

WH-SDC05E3E5 
EHBX04C3V PUHZSW40VHA  ALFEA EXTENSA DUO5 

Design 

Wyświetlacz 7-seg  × Full dot ○ Full dot ○ 7-seg  × 

Ekran  2.5’’ × 3.0’’ × 3.5’’ ○ 2.5’’ × 

Rozdzielczość 
7-seg  

nieczytelny 
× 

255x160 

czytelny 
○ 

255x160 

czytelny 
○ 

7-seg 

nieczytelny 
× 

Język 1 (tylko angielski) × 6 × 11 ○ 3 × 

Główny ekran Ustawienie temp × 
Aktualna tem w 

pom lub ustawienie 
temp 

△ Ustawienie temp × Ustawienie temp × 

Termostat pokojowy NIL × 

Automatyczna 
kontrola wydajności 

poprzez temp w 
pom 

○ 

Automatyczna 
kontrola 

wydajności poprzez 
temp w pom 

○ NIL × 

Przyciski małe × duże ○ duże ○ małe × 

Panasonic  
Nowy  

WH-SDC05H3E5 

Full dot ○ 

3.5’’ ○ 

320×160 

Przejrzysty 
wyświetlacz 

○ 

10 w tym POLSKI ○ 

Temp pom, temp 
zewnętrzna, temp w 

zbiorniku 
○ 

Automatyczna 
kontrola wydajności 
poprzez temp w pom 

○ 

duże ○ 

4. Porównanie z konkurencją 



Panasonic  
(5kW)  2016 

Daikin  
(4kW)  2016  

Mitsubishi 
(5kW) F2016  

Atlantic 
(5kW)  2015  

 
 
 
Seria H 

 
 
 
Seria C 

 
 
 
Seria T 

 
 
 
Seria DUO 

Filtr wody 
Wyposażony w 

standardzie, szybsza 
instalacja 

○ 
Wyposażony w 

standardzie, 
szybsza instalacja 

○ 
Wyposażony w 

standardzie, szybsza 
instalacja 

○ 

Filtr wody (opcjonalnie) 

Instalator musi dokupić 
osobno 

× 

Czyszczenie filtra 
Skrócony czas 
czyszczenia do 

1min 17sek 
○ 8min 28sek × 3min 13sek △ - - 

Ustawienia 
wstępne 

Historia błędów, 
operation data by USB 

memory / copy & paste 
remote control setting 

○ 
Możliwość 

zapisania na PC 
○ 

Możliwość zapisania 
ustawień na karcie SD 

oraz kopiuj/wklej 
ustawień zdalnego 

sterowania  

○ ― × 

Zawór 3-drogowy 
Możliwość 

wmontowania 
(opcjonalnie) 

○ 
Nie można 

wmontować 
× Nie można wmontować × Nie można wmontować × 

Design po 
instalacji zaworu 

3-drogowego 

Zachowana estetyka, 
zawór zabudowany w 

środku jednostki 
○ 

Należy 
zainstalować 

osobną rurę przy 
jednostce 

× 
Należy zainstalować 

osobną rurę przy 
jednostce 

× 
Należy zainstalować 

osobną rurę przy 
jednostce 

× 

Kompatybilność 
Zdalne sterowanie przy 
pomocy funkcji Cloud 

(w fazie wdrażania) 
(○) 

Zdalne sterowanie 
przy pomocy 
funkcji Cloud 

○ 
Zdalne sterowanie przy 
pomocy funkcji Cloud 

○ - × 
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Opinia instalatorów: Daikin wprowadza usługi kompatybilne(Cloud itd.) 

4. Porównanie z konkurencją 



Panasonic  
(5kW)  2016 

Daikin  
(4kW)  2016  

Mitsubishi 
(5kW)  2016  

Atlantic 
(5kW)  2015  

 
 
 
Seria H 

 
 
 
Seria C 

 
 
 
Seria T 

 
 
 
Seria DUO  

Jednostka 
wewnętrzna  

Kolor śnieżnobiały (pasuje 
do innych urządzeń) 

○ 
Kolor biały (pasuje do 

innych urządzeń) 
○ 

Biały kolor,  

Zabudowany 
manometr 

○ 
Kolor biały (pasuje do 

innych urządzeń) 
○ 

Wymiary 
jednostki 

(wys x szer x gł) 

892x500x340 
Najwęższa! 

○ 890x480x344 △ 800x520x360 △ 800x450x480 △ 

ErP 
ηs ＝190.7% 

A++ (A+++) 
○ 

ηs ＝powyżej 175% 

A++ (A+++) 
○ 

ηs ＝150 

~poniżej 175% 

A++ 

△ 

ηs ＝150 

~poniżej 175% 

A++ 

△ 

Ustawienia, 
sterownik 

Ekran dotykowy, duże 
przyciski 

○ Centralny przycisk △ 

Brak centralnego 
przycisku, 

skomplikowany w 
obsłudze 

△ 
Skomplikowany w 

obsłudze 
× 

Zdalne 
sterowanie 

Własny serwer ○ Własny serwer ○ Własny serwer ○ Serwer innej firmy △ 

Oszczędność 
energii 

Inteligentna kontrola 
(w fazie wdrażania) 

(○
) 

- × - × - × 
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Opinie : Mitsubishi poprawia design, wprowadza modele o małych wydajnościach 4－5kW  
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4. Porównanie z konkurencją 
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Dziękuję za uwagę 


