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Označení “FTC (Hlavní)”, používané v tomto manuálu, je zkratka názvu “Flow Temperature Controller [Master]” (řídicí elektronika regulující teplotu výstupní vody (Hlavní)).
Označení “FTC (Podružná)”, používané v tomto manuálu, je zkratka názvu “Flow Temperature Controller [Slave]” (řídicí elektronika regulující teplotu výstupní vody
(Podružná)).
Pokud je v tomto manuálu vedeno pouze “FTC” bez určení “(Hlavní)” nebo “(Podružná)”, vyjadřuje to jednotku “FTC (Hlavní a Podružná)”.
Mitsubishi Electric nenese odpovědnost za selhání součástek a zařízení externě dodaných jinými dodavateli.

1. Bezpečnostní upozornění

PRO MONTÉRY

Před instalací jednotky FTC si důkladně přečtěte všechna
“Bezpečnostní upozornění”.
Před připojením systému k elektrické síti informujte dodavatele
elektrické energie nebo získejte jeho souhlas.
Výstraha:
Upozornění, která je nutné respektovat, aby se zabránilo
úrazům nebo ohrožení života.
Pozor:
Upozornění, která je nutné respektovat, aby se zabránilo
škodám na zařízení.
Výstraha:
! Jednotku nesmí "#$%&'ovat uživatel (! Obraťte se na autorizovaného
technika. Neodborná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
! Při "#$%&'&ci dbejte instrukcí uvedených v Instalačním manuálu a používejte
nářadí a součástky určené pro práci s chladivem, vyspecifikované v
Instalačním manuálu venkovní jednotky(
! Jednotka musí být nainstalovaná v souladu s pokyny, aby se minimalizovalo
riziko škody způsobené zemětřesením, orkány nebo silným větrem.
Nesprávně nainstalovaná jednotka může spadnout a způsobit poškození
nebo zranění.
! Jednotka musí být nainstalovaná na podkladu, který unese její hmotnost.
Pokud je jednotka nainstalovaná na nestabilním podkladu, může spadnout
a způsobit škody nebo zranění.
! )šechny elektrikářské práce musí být provedeny kvalifikovaným technikem
v souladu s místními nařízeními a zákony a instrukcemi danými tímto
manuálem. Jednotka musí být napájena vyhrazeným elektrickým vedením
se správným napětím a jističi(!Elektrické vedení s nedostatečnou kapacitou
nebo nesprávné elektrické zapojení může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár(

Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz. Poté vysvětlete uživateli
“Bezpečnostní upozornění” *1, provoz a údržbu jednotky na základě informací
uvedených v tomto manuálu. Tento manuál musí být předán uživateli. Manuál
musí být vždy k dispozici aktuálním uživatelům.
*1 “Bezpečnostní upozornění” pro uživatele jsou uvedena na straně 33.
: Označuje součástky, které musí být uzemněny.
Výstraha:
Důkladně si přečtěte štítky na jednotce.

! !Pro elektrické zapojení musí být použity odpovídající kabely. Připojení musí být
provedeno bezpečně, bez pnutí na svorkách. Pokud budou kabely připojeny
nebo nainstalovány nesprávně, může dojít k přehřátí nebo k požáru.
!*
! ryt svorkovnice jednotky musí být správně upevněn(!Když bude kryt
upevněn nesprávně, do jednotky může vniknout prach a nečistoty, které
mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
!+
! jistěte se, že používáte příslušenství od ,"%$-."$/"!0'12%3"2!& požádejte
o jeho instalaci autorizovaného technika. Bude-li příslušenství nesprávně
nainstalované, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
! !Jednotku nijak neupravujte. V případě opravy se poraďte s autorizovaným
technikem. Pokud nebudou změny nebo opravy provedeny správně, může
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru(
!+
! živatel by se nikdy neměl pokoušet přemísťovat nebo opravovat jednotku sám.
Pokud bude jednotka nainstalovaná nesprávně, může dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru. Pokud bude nezbytné jednotku! 456 opravit nebo
přemístit, požádejte instalační firmu nebo autorizovaného technika.!
! !7ři instalaci systému tepelného čerpadla nesmí k jednotce FTC proniknout
voda.
! !7ři instalaci teplotních čidel a součástek chraňte svorky(

1.1 Před instalací (Okolní prostředí)
Pozor:
! Jednotku 456!neumisťujte ve venkovním prostředí, je navržena pouze pro
instalaci ve vnitřním prostředí. Jinak by následkem působení vody, větru
nebo prachu mohl být úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
! Nepoužívejte jednotku v neobvyklém prostředí(! 7okud je jednotka! 456
vystavena páře nebo oleji (včetně strojního oleje), kyselému plynu nebo je
vystavena slanému vzduchu, může dojít k poškození vnitřních částí(
! 8einstalujte jednotku tam, kde se mohou tvořit nebo hromadit hořlavé
plyny. Pokud se plyn nahromadí v okolí jednotky, může způsobit požár
nebo výbuch(

! 7ři instalaci jednotky v nemocnicích nebo v budovách, kde jsou nainstalována komunikační zařízení, může být nutné přijmout opatření proti hluku a
elektronickému rušení. Střídače, domácí spotřebiče, vysokofrekvenční
zařízení pro medicínské použití a radiokomunikační zařízení mohou
způsobit poškození nebo poruchu jednotky FTC. Zároveň může hluk a
elektronické rušení z jednotky FTC narušit správnou činnost zdravotnického
a komunikačního zařízení.

1.2 Před instalací nebo přemístěním
Pozor:
! "ři manipulaci s jednotkami buďte velmi opatrní. Nemanipulujte s jednotkou
za použití balicích popruhů# Při vybalování a manipulaci používejte ochranné
rukavice, aby se zabránilo poranění vašich rukou.

! $jistěte se o bezpečné likvidaci obalových materiálů. Obalové materiály jako
jsou hřebíky a jiné kovové nabo dřevěné části mohou způsobit zranění.
! &eumývejte jednotku '()# Může to vést k úrazu elektrickým proudem#

1.3 Před elektrikářskými pracemi
Pozor:
! $jistěte se, že je nainstalován jistič# Pokud není nainstalován, může hrozit
riziko úrazu elektrickým proudem.
! Pro elektrické vedení použijte standardní kabely s dostatečnou kapacitou.
Jinak může dojít ke zkratu, přehřátí nebo vznícení#
! "ři instalaci elektrického vedení, nenamáhejte kabely tahem# Mohlo by
dojít k přerušení vodičů nebo jejich přehřátí, což může vést k požáru#
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! $jistěte se, že je jednotka uzamněna# Nepřipojujte zemnicí vodič na plynové
nebo vodovodní potrubí, hromosvody nebo uzemnění telefonní linky. V
případě, že jednotka není správně uzemněna, může hrozit riziko úrazu
elektrickým proudem.
! $jistěte se, že používáte jističe (Proudový chránič, odpojovač (+pojistky
B) a lisované jističe% se zadanou kapacitou# Pokud je kapacita jističe
větší než zadaná, může dojít k poruše nebo k požáru#

1. Bezpečnostní upozornění
1.4 Před spuštěním zkušebního provozu
Pozor:
! Zapněte hlavní jistič pro venkovní jednotku více než *+ ,-din před
zahájením provozu. Okamžité zahájení provozu ihned po zapnutí jističe
může vážně poškodit vnitřní součásti venkovní jednotky. Mějte hlavní
jistič zapnutý po celou dobu provozu.
! Pro režim Topení nastavte požadovanou výstupní teplotu otopné vody
minimálně o + .) nižší, než jaká je maximálně povolená pro všechny
otopné plochy, aby se zabránilo poškození otopných ploch v důsledku
nepřiměřeně vysoké teploty otopné vody# Pro topnou zónu + nastavte
požadovanou teplotu otopné vody minimálně o / .) nižší, než jaká je
maximálně povolená pro otopné plochy v okuhu topné zóny +#

"řed zahájením provozu se ujistěte, že jsou všechny ochranné prvky
správně nainstalované. Dbejte na to, aby se zabránilo zranění dotykem
částí s vysokým napětím.
! Nedotýkejte se jakýchkoliv přepínačů mokrýma rukama. Hrozí riziko úrazu
elektrickým proudem.
! Po zastavení provozu vyčkejte alespoň / 01234 než vypnete el. napájení.
V opačném případě může dojít k poškození.
!

1.5 Pomocné ohřívače a přímotopné patrony
Výstraha:
! Jednotka '() disponuje výstupy signálů pro řízení elektrických ohřevů,
nicméně nemůže odpojit el. napájení v případě přehřátí. Všechny elektrické
ohřevy používané ve vodním okruhu musí mít

a) Termostat chránící proti přehřátí.
b) Ochranný termostat s manuálním resetem, zabraňující přehřátí.

Zkratky a rejstřík pojmů
Zkratka / pojem

Popis

Venkovní teplota
Teplota venkovního vzduchu
Funkce protimrazové ochrany Ochranná funkce regulace, která zabraňuje zamrznutí vodních potrubí
TČ
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
COP
Topný faktor ( !"#$%&"'()!#)*"+#!+,-'%") - účinnost tepelného čerpadla
Zásobníkový modul
Vnitřní jednotka TČ s integrovaným zásobníkem teplé vody a dalšími instalačními hydraulickými prvky
Hydromodul
Vnitřní jednotka TČ s instalačními hydraulickými prvky (BEZ zásobníku teplé vody)
DeltaT
Teplotní rozdíl mezi dvěma místy systému
Režim Ohřev TV
Režim přípravy (ohřevu) teplé vody pro sprchování, mytí nádobí, vaření apod.
Výstupní teplota
Teplota výstupní vody, která je dodávána do vodního okruhu
FTC (Hlavní)
Řídicí elektronika regulující výstupní teplotu a řídící systém. Hlavní jednotka v případě řízení kaskády venkovních jednotek
FTC (Podružná)
Řídicí elektronika. Podružná jednotka v případě řízení kaskády venkovních jednotek
Ekvitermní křivka
Závislost teploty otopné vody na venkovní teplotě
Režim Topení
.ytápění vnitřního prostoru prostřednictvím otopných těles nebo podlahového systému vytápění
Režim Chlazení
hlazení vnitřního prostoru prostřednictvím konvektorů s ventilátorem nebo podlahového systému vytápění
Legionella
Bakterie, které se mohou vyskytovat v potrubí pitné vody, ve sprchách a zásobních TV, a které mohou vyvolat nebezpečné onemocnění
Program Legionella
Program sloužící k zabránění nebo omezení množení bakterií Legionella v zásobnících teplé vody
Kompaktní typ
Typ tepelného čerpadla, u kterého je deskový výměník chladivo-voda součástí venkovní jednotky
Splitový typ
Typ tepelného čerpadla, u kterého je deskový výměník chladivo-voda součástí vnitřní jednotky (vnitřní instalace)
TRV
Termostatický ventil na otopném tělese

2. Instalace jednotky FTC
1

2.1. Zkontrolujte dodané součástky (Obr. 2.1.1)
Součástí dodávky jednotky FTC jsou následující součástky.
Hlavní

Podružná

Název součástky

1

2-3

4

2
3
4
5
6

Označení

Jednotka FTC (Hlavní): PAC-IF061/062B-E
Jednotka FTC (Podružná): PAC-SIF051B-E
Teplotní čidlo - kapalné chladivo
TH2
(Kabel: 5m/červený, konektor: 3p/žlutý)
Teplotní čidlo - teplota výstupní a vratné (otopné) vody
(Kabel: 5m/šedivý (teplota výstupní vody),
THW1/2
5m/černý (teplota vratné vody), konektor: 4p/červený)
Kabel hlavního ovládání (10 m)

Počet
1
1
1
1

Hlavní ovládání

1

SD paměťová karta

1

*1 Není součástí dodávky u PAC-IF062B-E.
*2 Není součástí dodávky u PAC-SIF051B-E.

5

*¹

6

<Obr. 2.1.1>
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*²

2. Instalace jednotky FTC
2.2. Vhodné umístění jednotky FTC

D

! Jednotku! "#$! neumisťujte ve venkovním prostředí. Je navržena pouze pro
instalaci ve vnitřním prostředí. (Elektronická deska jednotky FTC a její
oplechování není voděodolné.)
! !%yvarujte se umístění, kde by byla jednotka FTC vystavena přímému slunečnímu
záření nebo jiným zdrojům tepla.
! !&volte místo, kde je zajištěn snadný přístup pro vedení kabelů'
! !%yvarujte se umístění, kde mohou unikat, vyvíjet se, nebo se akumulovat hořlavé
plyny.
! !&volte umístění s pevným podkladem, který unese jednotku'
! !%yvarujte se umístění, kde by byla jednotka vystavena oleji, páře nebo kyselým
plynům'
! !(einstalujte jednotku v místě, kde by byla po dlouhou dobu vystavena horku, a
nebo vlhkosti'

B

A
<Obr. 2.3.1>

2.3. Instalace jednotky FTC (Obr. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4)
1. Z předního krytu jednotky FTC vyšroubujte 2 vruty (A Vrut) a kryt sundejte.
(Viz Obr. 2.3.4)
2. Instalujte 4 vruty (externí dodávka) do 4 otvorů (C Otvor).
w Pro zajištění jednotky FTC před pádem ze stěny zvolte odpovídající vruty
(externí dodávka) a bezpečně připevněte spodní plech jednotky FTC k
podkladu, na vhodně zvoleném místě na stěně. (Viz Obr. 2.3.2

Vrch

30 mm nebo více

A Vrut
B Kryt
C Otvor pro instalaci D Vrut

Kryt

Stěna

Spodní
plech

Pozn.: Pro uchycení jednotky FTC k podkladu nepoužívejte vruty D, ty jsou
nedílnou součástí krytu jednotky FTC.
Hmotnost

Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí

PAC-IF061B-E 4.0 kg + PŘÍSLUŠENSTVÍ 0.9 kg
PAC-IF062B-E 4.4 kg + PŘÍSLUŠENSTVÍ 0.7 kg
PAC-SIF051B-E 1.9 kg + PŘÍSLUŠENSTVÍ 0.3 kg
0 až 35°C
80% nebo nižší (relativní vlhkost)

olitelné příslušenství
!)rostorové dálkové ovládání!
)*+,-#./+,0
!)řijímač prostor. dálkového ovládání )*+,-+.1+,0
!)rostorové čidlo!
)*$,2031#2,0

<Obr. 2.3.2>
Instalační prostor
<Jednotka FTC (Hlavní)>
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72.4
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Ø1

10

2

Ø1

C

(12.5)
Ø5

Ø5

22

12.5

C

<Jednotka FTC (Podružná)>

C

C
2x PRŮCHODKA PRO KABELY
Při instalaci na stěnu: ve spodní části
5x PRŮCHODKA PRO KABELY
Při instalaci na stěnu: ve spodní části

Vyšroubujte oba vruty A
(vruty krytu jednotky FTC).

Spodní
část

4

Sundejte kryt
směrem dopředu.

Spodní
plech Kryt

Posuňte kryt jednotky FTC
směrem nahoru.

Vrchní
část

1

<Obr. 2.3.3>

Spodní
část

Přední část

Vrchní
část

2
<Obr. 2.3.4>

Spodní
část

Vrchní
část
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3. Systém
Jednotka!"#$!4Hlavní5!je navržena pro více možností zapojení systému'!)rosíme, řiďte se následujícími tabulkami, odkazujícími na možná zapojení systému tepelného
čerpadla Informace k řízení kaskády venkovních jednotek prostřednictvím FTC (Podružná) jsou uvedeny v části 9.

3.1 První krok (Elektrické zapojení)
Zdroj el. napájení

Informace
v části

Schéma systému

FTC (Hlavní) je el. napájena z venkovní
jednotky

4.1
4.2

Přijímač prostor. dálkového
ovládání (volitelné přísl.)
FTC (Hlavní)

Venkovní jednotka

Prostorové dálkové ovládání
(volitelné přísl.)
Hlavní ovládání

FTC (Hlavní) je el. napájena ze
samostatného zdroje napájení

4.1
4.2

Přijímač prostor. dálkového
ovládání (volitelné přísl.)
FTC (Hlavní)

Venkovní jednotka

Prostorové dálkové ovládání
(volitelné přísl.)
Hlavní ovládání

3.2 Druhý krok (Typ venkovní jednotky)
Typ venkovní jedn.

Schéma systému

Splitový

Informace
v části

Teplotní čidlo
TH2: teplotní čidlo kapalného chladiva

4.4
5.2

—

4.4
5.2

Deskový výměník

Venkovní jednotka

TH2

Kompaktní
Deskový výměník

Venkovní jednotka

* PAC-IF062B-E není určena pro systém splitového typu.
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3. Systém
3.3 Třetí krok (Pomocný ohřívač, zásobník TV a přímotopná patrona)
ásobník Přímotopná Pomocný !místění
TV
patrona
ohřívač pom. ohř.
Je
součástí
systému

Není
součástí
systému

Je
Pro obojí:
součástí vytápění a
systému zásobník TV

Schéma systému

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV

THW5

3-cestný
ventil (*)

Teplotní čidlo

Informace
v části

Poznámky

4.4
4.5
5.3

THW2: Teplota vratné
vody

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač

THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Je
součástí
systému

Je
součástí
systému

Je
Pro obojí:
součástí vytápění a
systému zásobník TV

3-cestný
ventil (*)

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV

THW5

Přímotopná patrona

4.4
4.5
5.3

THW2: Teplota vratné
vody

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač

THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Je
součástí
systému

Není
součástí
systému

Je
součástí
systému

Pouze pro
vytápění

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV

THW5
3-cestný
ventil (*)

1. U tohoto
systému
nelze provést
‘Program
Legionella’.

4.4
4.5
5.3

1. U tohoto
systému nelze
provést
‘Program
Legionella’.
2. Ujistěte se, že
během odmrazování nedojde
k podchlazení
vodního okruhu.

THW2: Teplota vratné
vody

THW1
Pom. ohřívač

4.4
4.5
5.3

Otopná plocha

THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Je
součástí
systému

Není
součástí
systému

Není
součástí
systému

—

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV

THW5
3-cestný
ventil (*)

THW2: Teplota vratné
vody

THW1

Otopná plocha

THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Je
součástí
systému

Je
součástí
systému

Je
součástí
systému

Pouze pro
vytápění

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV

THW5
3-cestný
ventil (*)

Přímotopná patrona
THW1
Pom. ohřívač

Otopná plocha

4.4
4.5
5.3

THW2: Teplota vratné
vody
THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Je
součástí
systému

Je
součástí
systému

Není
součástí
systému

—
3-cestný
ventil (*)

THW5

THW1

THW1: Teplota výstupní
vody

Zásobník
TV
Přímotopná patrona

Otopná plocha

4.4
4.5
5.3

THW2: Teplota vratné
vody
THW5: Teplota teplé vody v
zásobníku TV

THW2

Není
součástí
systému

Není
součástí
systému

Je
součástí
systému

—

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač

Není
součástí
systému

Není
součástí
systému

—

THW1
Otopná plocha

THW2

* Použití dvou 2-cestných ventilů může plnit stejnou funkci jako 3-cestný ventil.
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4.4
4.5
5.3

THW2: Teplota vratné
vody

THW2

Není
součástí
systému

THW1: Teplota výstupní
vody

THW1: Teplota výstupní
vody
THW2: Teplota vratné
vody

4.4
4.5
5.3

1. Ujistěte se, že
během odmrazování nedojde
k podchlazení
vodního okruhu.

3. Systém
3.4 Čtvrtý krok (Instalace hydraulických součástek)
* Při návrhu systému se pro zajištění bezpečnosti držte následujících pokynů. Jedná se o minimální požadavky pro bezpečné použití jednotky FTC.
Součástka

Požadavek

Flow switch

Systém je nutné chránit před vlivy nedostatečného objemového průtoku vody

Snímač průtoku

Je vyžadován k detekci chyby u objemového průtoku
(Provoz je ověřen s GRUNDFOS VFS5-100.)
Je vyžadován pro Funkci sledování energií.

!ítko"# $%&'()*+ký",-).
(vodní okruh)

Je nezbytné k zajištění ochrany součástek před poškozením způsobeným částicemi železa/znečištěním vody (např. v místě před oběhovým
čerpadlem a na vratném potrubí od otopných ploch).

Přetlakový pojistný ventil Je nutný pro ochranu systému před dosažením vysokého tlaku.
(primární okruh)
Zvolte provozní tlak v závislosti na tlaku vody v okruhu při běžném použití.
Dodržujte místní předpisy.
(okruh pitné vody)
3-cestný ventil

Proud: 0.1 A max (Pokud je vyšší než 0.1 A, musíte použít relé.)
El. napájení: 230 V st
Připojte zemnicí vodič, pokud zde je.
Typ: SPST
Typ SPDT NEMŮŽE být použit.

N

TBO. 2

4

5

L

N

6

4

Pohon
3-cestn. ventilu
SPST typ

L

5

6

Pohon
3 -cestn. ventilu
SPDT typ

2-cestný ventil

Proud: 0.1 A max (Pokud je vyšší než 0.1 A, musíte použít relé.)
El. napájení: 230 V st
Připojte zemnicí vodič, pokud zde je.
Typ: Normální zavírací
Vyberte takový 2-cestný ventil, který se otevírá a zavírá pomalu, aby se omezily
vodní rázy.
Z bezpečnostních důvodů by měl být mezi oběhovým čerpadlem a 2-cestným ventilem nainstalován obtokový ventil nebo okruh (snížení tlaku při
zavření obou ventilů). Zvolte 2-cestný ventil vybavený manuálním ovládáním, které je důležité při napouštění nebo vypouštění systému.

Oběhové čerpadlo

Proud: 1.0 A max, el. napájení: 230 V st
Když připojujete oběhové čerpadlo s proudem
1A nebo více čerpadel, řiďte se následujícím.
1. Použijte relé.
2. Když je jednotka FTC el. napájena z venkovní jednotky, CELKOVÝ proud (včetně dalších součástek) připojeného zařízení MUSÍ být 3 A.
(Jinak pojistka na elektronické desce PCB venkovní jednotky shoří.)
3. V případě samostatného el. napájení jednotky FTC (tzn. el. napájení z jednotky FTC), celkový proud pro oběhová čerpadla je 4A.
(Jinak pojistka na elektronické desce PCB jednotky FTC shoří.)
Připojte zemnicí vodič, pokud zde je.
pravte nastavení stupně otáček oběhového čerpadla tak, aby objemový průtok v primárním okruhu odpovídal parametrům nainstalované venkovní
jednotky. Viz tabulka a grafy níže!
Venkovní jednotka TČ
Kompaktní typ
PUHZ-W50
PUHZ-W85
PUHZ-W112
PUHZ-HW112
PUHZ-HW140
Splitový typ
SUHZ-SW45
PUHZ-SW40
PUHZ-SW50
PUHZ-SW75
PUHZ-SW100
PUHZ-SW120
PUHZ-SHW80
PUHZ-SHW112
PUHZ-SHW140
PUHZ-SHW230

ozsah objem. průtoku!"#$%&'(
6.5-14.3
10.0-25.8
14.4-32.1
14.4-32.1
17.9-40.1
7.1-12.9
7.1-11.8
7.1-17.2
10.2-22.9
14.4-32.1
20.1-45.9
10.2-22.9
14.4-32.1
17.9-40.1
28.7-68.9

* Objemový průtok v potrubí by měl být v souladu s materiálem potrubí, aby se zabránilo korozi, erozi a nadměrnému hluku.
(např. měděná trubka: 1.5 m/s)
Pokračování na další straně.
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3. Systém
Pokračování z předchozí strany.
Součástka

Požadavek

Oběhové čerpadlo

(1) Jednotky kompaktního typu
opení

PUHZ-W85

19.0

Teplota vratné vody [°C]

Teplota vratné vody [°C]

PUHZ-W50

Povolená oblast

17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
6.0

7.0

8.0

9.0

11.0

10.0

12.0

13.0

19.0

15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
10.0

14.0

Povolená oblast

17.0

12.0

14.0

Objemový průtok [L/min]

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

Objemový průtok [L/min]

Teplota vratné vody [°C]

PUHZ-W112
PUHZ-HW112/140
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
14.0

Povolená oblast

19.0

24.0

29.0

34.0

39.0

Objemový průtok [L/min]

(2) Jednotky splitového typu
opení

PUHZ-SW75 *2
PUHZ-SHW80 *2

19.0

Teplota vratné vody [°C]

Teplota vratné vody [°C]

PUHZ-SW40/50 *1
SUHZ-SW45 *1

Povolená oblast

17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
5.0

11.0

9.0

13.0
15.0
Objemový průtok [L/min]

17.0

15.0
13.0
11.0
9.0
7.0

Povolená oblast

15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

24.0

28.0

32.0

36.0

40.0

44.0

48.0

19.0

Povolená oblast

17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
25.0

35.0

Objemový průtok [L/min]

*1 V případě použití deskového výměníku ACH 30-30 od výrobce ALFA LAVAL.
*2 V případě použití deskového výměníku ACH 70-30 od výrobce ALFA LAVAL.
*3 V případě použití deskového výměníku ACH 70-40 od výrobce ALFA LAVAL.
*4 V případě, že jsou použity v paralelním zapojení dva deskové výměníky ACH 70-40 od
výrobce ALFA LAVAL.
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14.0

12.0

PUHZ-SHW230 *4

17.0

20.0

10.0

Objemový průtok [L/min]

19.0

16.0

8.0

19.0

Teplota vratné vody [°C]

Teplota vratné vody [°C]

Povolená oblast

17.0

5.0
7.0

PUHZ-SW100/120 *3
PUHZ-SHW112/140 *3

12.0

19.0

45.0

55.0

65.0

Objemový průtok [L/min]

75.0

85.0

3. Systém
Součástka

Požadavek

Pomocný ohřívač

Obecně

* Zvažte potřebu a výkon pomocného ohřívače vzhledem ke splnění následujících bodů.
!"#$opný výkon % teplota výstupní otopné vody musí být vždy dostačující&
(2) Systém musí být schopen zvýšit teplotu teplé vody v zásobníku TV k potlačení množení bakterií Legionella.
(Pozn.) U systému bez pomocného ohřívače a i bez přímotopné patrony NELZE provést ‘Program Legionella’.
(3) Během odmrazování nesmí dojít k podchlazení vodního okruhu.

Výstupní signál
pro stykač

Proud: 0.5 A max, el. napájení: 230 V st
* Použijte relé.

Samostatné
el. napájení
pro pomocný
ohřívač

Použijte proudový chránič (ECB) pro pomocný ohřívač, odděleně od výstupního signálu (Viz Obr.1 a Obr.2).
* Když použijete dva pomocné ohřívače, výkon pomocného ohřívače 1 musí být nižší než výkon pomocného ohřívače 2.
Když použijete pouze jeden pomocný ohřívač, připojte jej k BH1 (TBO.5 5-6 (OUT6)) a nastavte přepínač SW2-3 do ON.
(Omezení výkonu pomocného ohřívače)
FTC (Hlavní)
TB2
L
FTC (Hlavní)

Venkovní jednotka

TB2

N

L
Venkovní jednotka

TB1
Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

L

S1

S1

N

S2

S2

S3

S3

Elektrické
napájení
3N~
400V
50Hz

K
elektronické
desce

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

L1

S1

S1

L2

S2

S2

L3

S3

S3

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

ECB pro
pomocný
ohřívač
(Primární
okruh)

Elektrické
napájení

Jistič
nebo
odpojovač

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

L1
L2

ECB pro
pomocný
ohřívač
(Primární okruh)

L3

ECB
Elektrické
napájení

K
elektronické
desce

N
ECB

ECB
Elektrické
napájení

TB1

N

ECB

ECB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

Elektrické
napájení

<Obr. 1 (1 fáze)>

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

ECB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

<Obr. 2 (3 fáze)>

Výkon pom. ohřívače/Jistič/El. vedení (doporučení)
<1 fáze>

<3 fáze>

Popis

Popis

El.
Celkový výkon
Jistič
napájení (pom.ohř.1+pom.ohř.2)
Pom. ohřívač ~/N 230V 2 kW (2 kW + 0 kW) 16 A
(Prim. okruh) 50Hz
6 kW (2 kW + 4 kW) 32 A

Vodič
2.5 mm²
6.0 mm²

El.
Celkový výkon
Jistič
napájení (pom.ohř.1+pom.ohř.2)
Pom. ohřívač 3~ 400V
9 kW (3 kW + 6 kW) 16 A
(Prim. okruh) 50Hz

Vodič
2.5 mm²

* Když použijete pomocný ohřívač s vyšším výkonem než je uvedeno v tabulce, zvolte tomu odpovídající velikost jističe a
odpovídající vodič (dimenze) v souladu s maximálním možným elektrickým proudem.

Přímotopná patrona

Bezpečnostní
prvek

(1) Použijte bezpečnostní termostat (s manuálním resetem) (pro detekci neobvyklého zvýšení teploty/ohřev bez vody).
Spínací teplota bezpečnostního prvku musí být nad 80 °C. Ochranný prvek by neměl pracovat příliš rychle, ale
zároveň nesmí dojít ke kritickému přehřátí vody v systému při použití pomocných ohřívačů.
(Referenční hodnota) Spínací teplota termostatu použitého v našich vnitřních jednotkách ecodan: 90 °C ± 4 °C
(2) Na straně primárního vodního okruhu nainstalujte přetlakový pojistný ventil.

Obecně

* Zvažte potřebu a výkon přímotopné patrony vzhledem ke splnění následujících bodů.
!"#$opný výkon % teplota výstupní otopné vody musí být vždy dostačující&
(2) Systém musí být schopen zvýšit teplotu teplé vody v zásobníku TV k potlačení množení bakterií Legionella.
(Pozn.) U systému bez pomocného ohřívače a i bez přímotopné patrony NELZE provést ‘Program Legionella’.

Výstupní signál
pro stykač

Proud: 0.5 A max, el. napájení: 230 V st
* Použijte relé.

Samostatné
el. napájení
pro
přímotopnou
patronu

Použijte proudový chránič (ECB) pro přímotopnou patronu, odděleně od výstupního signálu (Viz Obr.1 a Obr.2).
*ECB je vestavěno u PAC-IF062B-E.
Výkon přímotopné patrony/Jistič/El. vedení (doporučeno)
<1 fáze>

Popis
Přímotopná patrona (zás. TV)

El. napájení
Výkon
~/N 230V 50Hz 3 kW

Jistič
16 A

Vodič
2.5 mm²

* Když použijete přímotopnou patronu s výkonem vyšším než je uvedeno v tabulce, zvolte tomu odpovídající velikost jističe
a odpovídající vodič (dimenze) v souladu s maximálním možným elektrickým proudem.
Bezpečnostní
prvek

Směšovací ventil

(1) Instalujte příložné teplotní čidlo THW5 (volit. přísl. PAC-TH011TK-E (5 m) nebo PAC-TH011TKL-E (30 m)) pro zásobník
TV. (Ochranná funkce řídicí elektroniky reagující na teplotu: 80 °C)
(2) Použijte typ s integrovaným bezpečnostním termostatem (s manuálním resetem).
Spínací teplota bezpečnostního prvku musí být nad 80 °C. Ochranný prvek by neměl pracovat příliš rychle, ale
zároveň nesmí dojít ke kritickému přehřátí vody v systému při použití přímotopné patrony.
(Referenční hodnota) Spínací teplota termostatu použitého v našich vnitřních jednotkách ecodan: 85 °C ± 5°C
(3) Na straně okruhu pitné vody nainstalujte přetlakový pojistný ventil.
Proud: 0.1 A max (Pokud je větší než 0.1 A, musíte
použít relé.)
El. napájení: 230 V st
Připojte zemnicí vodič, pokud zde je.
$'()#viz obrázek vpravo&#

M
N
Směšovací ventil

Expanzní nádoba (Primární okruh)
Expanzní nádoba (okruh pitné vody)

Pokud se jedná o uzavřený vodní okruh, vyberte expanzní nádobu podle množství vody ve vodním okruhu.
* Dodržujte místní předpisy.

Limity CELKOVÉHO elektrického proudu
pro připojování externě dodaných
součástek

Možnost 1. (El. napájení z venkovní jednotky)
CELKOVÝ proud připojených součástek MUSÍ být 3A (jinak pojistka na elektronické desce PCB venkovní jednotky shoří).
Možnost 2. (V případě samostatného el. napájení jednotky FTC (tzn. v případě napájení z jednotky FTC))
4A.
CELKOVÝ proud čerpadla(el) MUSÍ být
Celkový proud připojených součástek, kromě čerpadla 3A (jinak pojistka na elektronické desce PCB jednotky FTC shoří).
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3. Systém
3.5 Topný systém
1 topná zóna

Topná zóna 1

Topná zóna 1
3
5

4
1

1
2

2 topné zóny

Topná zóna 1

6

# topná zóna"'řízení ZAP/VYP % topných zón(
Topná zóna 1

3
16

4

5
18

6

㻣

1

1

Topná zóna 2

㻝㻜

Topná zóna 2

2

17

8
9
㻝㻝

12
12

1 topná zóna s kotlem

2 topné zóny s kotlem

13

13

14

14

15

Topná zóna 1

Topná zóna 1

15

3

3

5

5

4

6

4
1
7
2

8

2

6

1

Topná zóna 2

10

9
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otopné plochy v topné zóně 1 (např. radiátory, konvektor) (externí dodávka)
Taktovací nádoba (externí dodávka)
Teplotní čidlo vstupní vody topné zóny (!" #$%&!"volitelné&
Teplotní čidlo vratné vody topné zóny (!(THW7) (volitelné)
Oběhové čerpadlo topné zóny 1 (externí dodávka)
Fl*+!,+-./0!topné zóny 1 "externí dodávka&
Směšovací ventil se servopohonem (externí dodávka)
Teplotní čidlo vstupní vody topné zóny 2!" #$)&!"volitelné&
Teplotní čidlo vratné vody topné zóny 2 (THW9) (volitelné)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Oběhové čerpadlo topné zóny 2 (externí dodávka)
Fl*+!,+-./0!topné zóny 2!"externí dodávka&
!Otopné plochy v topné zóně 2!"např. podlahové vytápění&!"externí dodávka&
Teplotní čidlo výstupní vody z kotle!" #$1(&!"volitelné&
Teplotní čidlo vstupní vody do kotle!(THWB2) (volitelné)
Kotel
2-cestný ventil topné zóny 1 (externí dodávka)
2-cestný ventil topné zóny 2 (externí dodávka)
Obtokový ventil (externí dodávka)

ozn.!"Režim Chlazení nelze provozovat v rámci regulace teploty ve 2 topných zónách, ale lze jej provozovat současně v topné zóně #"$"% v rámci regulace teploty v 1 topné zóně&

3.6 Schéma zapojení pro regulaci teploty ve 2
topných zónách
Pro provoz systému regulujícího teplotu ve 2 topných zónách jsou vyžadovány
následující součástky.
• Taktovací nádoba (externí dodávka)
• Směšovací ventil se servopohonem (externí dodávka)
• Oběhové čerpadlo (× 2) (externí dodávka)
• Flow switch (× 2) (externí dodávka)
  • Teplotní čidlo (× 4) *Jsou vyžadovány 2 komplety čidel (PAC-TH011-E).
Zapojte součástky do vodního okruhu dle obrázku vpravo !
Více informací je uvedeno v “4.7 Zapojení pro regulaci teploty ve 2 topných
zónách”.

Oběhové čerpadlo 2
(topná zóna 1)

THW6

THW7

Flow switch 2 (topná zóna 1)
Směšovací Oběhové čerpadlo 3
ventil
(topná zóna 2)

Otopné plochy
(topná zóna 1)

THW8

Taktovací nádoba

THW9

Pozn.: Neumisťujte teplotní čidla na taktovací nádobu. Může to ovlivnit
správnost snímání teploty vstupní a vratné vody v rámci každé topné
zóny. !"#$%ujte teplotní čidlo vstupní vody topné zóny &' ()*+,- v
blízkosti směšovacího ventilu.'
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Flow switch 3 (topná zóna 2)
eplotní čidlo!" #$%&'!topná zóna (!- tepl. vstupní vody
eplotní čidlo (THW7): topná zóna 1 - tepl. vratné vody
eplotní čidlo!" #$)&'!topná zóna 2!- tepl. vstupní vody
eplotní čidlo (THW9): topná zóna 2 - tepl. vratné vody

Otopné plochy
(topná zóna 2)

3. Systém
3.7 Sledování energií *3
Uživatel může prostřednictvím hlavního ovládání sledovat souhrn energií*1 ‘Spotřeba el. energie’ a ‘Dodaná tepelná energie’ pro každý provozní režim*2.
*1 Měsíčně a ročně (k datu)
*2 - Příprava TV
- Topení
- Chlazení
*3 Není dostupné při řízení kaskády venkovních jednotek.
V části “7.2 Hlavní ovládání” je uvedeno, jak lze sledovat energie, a v části “5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)” jsou informace k nastavení přepínačů SW.
Pro sledování energií se používá jedna ze dvou následujících metod.
Pozn.: Metoda 1 by měla být použita jako orientační. Pokud je vyžadována určitá přesnost, měla by se použít metoda 2.
1. Vlastní interní výpočet
Spotřeba elektřiny je vlastním interním výpočtem, založeným na spotřebě el. energie venkovní jednotky, el. ohřevů, oběhového(ých) čerpadla(el) a dalších pomocných zařízení.
Dodané teplo je vlastním interním výpočtem, získaným vynásobením delta T (teplota výstupní a vratné vody) a objemového průtoku, změřeného externě dodaným snímačem.
Zadejte výkon elektrického ohřevu a příkon oběhového(ých) čerpadla(el) v souladu s modelem vnitřní jednotky a specifikací externě dodaného(ých) doplňkového(ých)
čerpadla(el). (Viz Struktura menu hlavního ovládání “7.2 Hlavní ovládání”)

Pomocný ohřívač 1
2 kW*1

Pomocný ohřívač 2
4 kW*1

Přímotopná
patrona
0 kW*1

Čerpadlo 1
*** *1

Čerpadlo 2
0 W*1

Čerpadlo 3
0 W*1

<Tab. 3.7>
"#!$jistěte se, že jste provedli nastavení odpovídající!%&'()*k+ci externě dodaných zařízení jako jsou el. ohřevy a čerpadla
Pokud je v primárním vodním okruhu použita nemrznoucí směs (propylenglykol), proveďte v případě potřeby nastavení pro vyrobenou energii. Bližší
informace jsou uvedeny v části “7.2 Hlavní ovládání”.
2. Aktuální měření provedené externím měřičem (externí dodávka)
Jednotka FTC disponuje svorkami pro vstup externího signálu pro 2 ‘Měřiče elektrické energie’ a ‘Měřič tepla’.
Pokud jsou připojeny dva ‘Měřiče elektrické energie’, budou obě zaznamenané hodnoty kombinovány jednotkou FTC a zobrazeny na
hlavním ovládání.
(např.: měřič 1 pro napájecí vedení tepelné čerpadla, měřič 2 pro napájecí vedení el. ohřevu)
Více informací k připojitelnému měřiči el. energie a k měřiči tepla je uvedeno v části [Vstupy pro externí signály] v “4.5 Zapojení externích vstupů/výstupů”.
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4. Elektrické zapojení
4.1 Elektrické zapojení
,šechny práce s elektrickým zařízením musí provádět technik s odpovídající kvalifikací
Nedodržení tohoto požadavku může vést k úrazu elektrickým proudem (i smrtelnému)
nebo k požáru. Nedodržení tohoto požadavku vede k neplatnosti záruky. Veškeré
elektrické zapojení musí odpovídat předpisům platným v daném státě.
Informace k řízení kaskády venk. jednotek s FTC (Podružná) naleznete v části 9.

TB2

TB1

Upínky

FTC (Hlavní) může být el. napájena dvěma způsoby.
1. Napájecí kabel je k FTC (Hlavní) veden z venkovní jednotky.
2. FTC (Hlavní) je el. napájena ze samostatného zdroje napájení.
Upínky

Upínky

-řipojení by mělo být, v závislosti na fázi, provedeno ke svorkám uvedeným v
následujících tabulkách a obrázcích.
Zkratka
ECB
TB1
TB2

Průchodka

Význam
Proudový chránič pro přímotopnou patronu
Svorkovnice 1
Svorkovnice 2

Přímotopná patrona by měla být připojena nazávisle k samostatnému zdroji
napájení.

Upínka

1

;ozn.<"=!""Neveďte nízkonapěťové kabely průchodkami, kterými jsou vedeny
vysokonapěťové kabely.
!" Neveďte ostatní kabely průchodkami, kterými je veden kabel
přijímače prostorového dálkového ovládání.
9!""Neuchycujte napájecí kabely společně s ostatními kabely!
4!""Upevněte kabely do upínek, jak je zobrazeno na obrázku výše!

1
2
3
4
5

2

34

5

Vysokonapěťové kabely (VÝSTUP)
Vysokonapěťové kabely (VÝSTUP)
Nízkonapěťové kabely (VSTUP) a kabel přijímače prost. DO
Kabely teplotních čidel
Napájecí kabely

<Obr. 4.1.1> El. vedení pro PAC-IF062B-E

Způsob 1: FTC (Hlavní) je el. napájena z venkovní jednotky
FTC (Hlavní)

<1 fáze>

FTC (Hlavní)

<3 fáze>

TB2

TB2

L
Venkovní jednotka

El.
napájení
~/N
230V
50Hz

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

L

S1

N

S2
S3

L
Venkovní jednotka

N

TB1 K
S1 elektronické
desce
S2

El.
napájení
3N~
400V
50Hz

L1
Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

L2
S1

L3
N

S2

S3

S3

ECB
El.
napájení

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

N

TB1 K
S1 elektronické
desce
S2
S3

ECB
ELB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

El.
napájení

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

ELB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

: PAC-IF061B-E
: PAC-IF062B-E

<Obr. 4.1.2>
Elektrické zapojení 1 fáze/3 fáze
*1 Nemá-li nainstalovaný proudový chránič funkci ochrany proti nadproudu, nainstalujte jistič s touto funkcí na stejné napájecí vedení.
*2 řipevněte štítek!", který je přiložený k manuálům, poblíž schématu elektrického zapojení pro jednotku #$%!&Hlavní'!( venkovní jednotky)

Kabel
Klasifikace Vodič
obvodu × velikost
(mm²)

;ozn.<"v souladu s předpisy 677 by měl být jistič(odpojovač nacházející se na venkovní jednotce nainstalován s uzamykatelnými prvky"&zdraví a bezpečnost'!

FTC (Hlavní) - Venkovní jednotka

*2

FTC (Hlavní) - Uzemnění venk. jedn.

*2

3 × 1.5 (pólový)
1 × Min. 1.5

FTC (Hlavní) - Venk. jedn. S1 - S2

*3

230 V st

FTC (Hlavní) - Venk. jedn. S2 - S3

*3

24 V ss

*1. Předpokládá se spínač s oddálením kontaktů u každého pólu nejméně o 3.0 mm. Použijte proudový chránič (NV).
Musí se počítat se spínačem k oddělení všech aktivních fázových vodičů napájení.
*2. Max. 45 m
Při použití průřezu 2.5 mm², max. 50 m
Při použití průřezu 2.5 mm² a oddělení S3, max. 80 m
*3. Výše uvedené hodnoty nejsou vždy měřeny proti zemi.
Pozn.:
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1. Elektrické zapojení musí odpovídat příslušným místním i obecně platným předpisům a normám.
!" Propojovací kabely jednotky #$%"&Hlavní'(venkovní jednotky nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s opláštěním z
)*+,-.+*/*)/01u. &Provedení"23 45"67%"58'. Napájecí kabely jednotky #$%"&Hlavní'"nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s
opláštěním z )*+,-.+*/*)/01u. &Provedení"23 8"67%"59'
3. Nainstalujte uzemnění delší než ostatní kabely.
4!" :ajistěte, aby zdroj napájení každého topného zdroje měl dostatečnou výstupní kapacitu!"Nedostatečná kapacita zdroje napájení by mohla
způsobit odskakování kontaktů!

4. Elektrické zapojení
L
N

S1

Bílý
CNO1

ŽLUTÝ

Výchozí zapojení
(el. napájení
jednotky FTC
(Hlavní) z venkovní jednotky)

ŽLUTÝ

Jestliže mají FTC (Hlavní) a venkovní jednotky samostatné zdroje napájení,
MUSEJÍ být splněny následující požadavky:
! Změňte zapojení na elektronické desce jednotky "#$! %Hlavní&'! %viz Obr.
4.1.3)
!Přepínač ()*+, na elektronické desce venkovní jednotky nastavte do ON'
!Zapněte el. napájení venkovní jednotky před zapnutím el. napájení jednotky
"#$!%Hlavní&'
! El. napájení ze samostaného zdroje napájení není možné pro některé
typy modelů venkovních jednotek.
Pro více informací nahlédněte do Instalačního manuálu připojené venkovní
jednotky.

ČERNÝ

ČERNÝ

Způsob 2: FTC (Hlavní) je el. napájena ze samost. zdroje napájení

CNO1

FTC
(Hlavní)

S2
S3

N

TB1

S1

Bílý
CNO1

TB2

ČERNÝ

Změna zapojení
(samostatné el.
napájení
jednotky FTC
(Hlavní))

ČERNÝ ŽLUTÝ

ŽLUTÝ

L

S2

Upínky

CNO1

FTC
(Hlavní)

S3

<Obr. 4.1.3>
Upínky

1 Vysokonapěťové kabely (VÝSTUP)
2 Vysokonapěťové kabely (VÝSTUP)
Průchodka 3 Nízkonapěťové kabely (VSTUP) a
Upínky

kabel přijímače prostor. dálk. ovládání

4 Kabely teplotních čidel
5 Napájecí kabely
Upínky

1

2
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<Obr. 4.1.4> El. vedení pro PAC-IF062B-E
-ozn. !"#!Neveďte nízkonapěťové kabely průchodkami, kterými jsou vedeny vysokonapěťové kabely#
$#!!Neveďte ostatní kabely průchodkami, kterými!je veden kabel přijímače prostorového dálkového ovládání#
%#!!&eveďte napájecí kabely společně s ostatními kabely#
'#!!Upevněte kabely do upínek, jak je zobrazeno na obrázku výše#

<1 fáze>

<3 fáze>
FTC (Hlavní)

FTC (Hlavní)
TB2

El.
napájení
~/N
230V
50Hz

El.
napájení
~/N
230V
50Hz

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

N

Venkovní jednotka

TB1

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

El.
napájení
~/N
230V
50Hz

L

L

S1

S1

N

S2

S2 K
elektronické
S3 desce

S3

ECB

El.
napájení

TB2

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

El.
napájení
3N~
400V
50Hz

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

N

Venkovní jednotka

TB1

Proudový
chránič

Jistič
nebo
odpojovač

L1
L2
L3
N

L

S1

S1

S2

S2 K
elektronické
S3 desce

S3

ECB

ELB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

El.
napájení

<Obr. 4.1.5>
Elektrické zapojení 1 fáze/3 fáze

Jistič
nebo
odpojovač

L
N

ELB pro
přímotopnou
patronu
(zásobník
TV)

: PAC-IF061B-E
: PAC-IF062B-E

*1 Nemá-li nainstalovaný proudový chránič funkci ochrany proti nadproudu, nainstalujte jistič s touto funkcí na stejné napájecí vedení.
*2 řipevněte štítek!B, který je přiložený k manuálům, poblíž schématu elektrického zapojení pro jednotku "#$!%Hlavní&!' venkovní jednotky(
(ozn. !v souladu s předpisy )** by měl být jistič+odpojovač nacházející se na venkovní jednotce nainstalován s uzamykatelnými prvky!,zdraví a bezpečnost-#

Kabel
Klasifikace
Vodič
obvodu
× velikost (mm²)

FTC (Hlavní) el. napájení
FTC (Hlavní) vstupní zatížení
Hlavní vypínač (jistič)
El. napájení jednotky FTC (Hlavní)
Uzemnění jednotky FTC (Hlavní)
FTC (Hlavní) - Venk. jedn.
FTC (Hlavní) - Uzemnění venk. jedn.
FTC (Hlavní) L - N
FTC (Hlavní) - Venk. jedn. S1 - S2
FTC (Hlavní) - Venk. jedn. S2 - S3

~/N 230 V 50 Hz
*1

*2
*3
*3
*3

16 A
2 × Min. 1.5
1 × Min. 1.5
2 × Min. 0.3
—
230 V st
—
24 V ss

*1. Předpokládá se spínač s oddálením kontaktů u každého pólu nejméně o 3.0
mm. Použijte proudový chránič (NV).
Musí se počítat se spínačem k oddělení všech aktivních fázových vodičů napájení.
*2. Max. 120 m
*3. Výše uvedené hodnoty nejsou vždy měřeny proti zemi.
-ozn.: 1. Elektrické zapojení musí odpovídat příslušným místním i obecně
platným předpisům a normám.
2. Propojovací kabely jednotky "#$!%Hlavní&.venkovní jednotky nesmějí
být horší kvality než ohebné vodiče s opláštěním z /012341050/567u.
%Provedení! 89:;<! =>$! <?&. Napájecí kabely jednotky "#$! %Hlavní&!
nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s opláštěním z
/012341050/567u. %Provedení!89::?!=>$!<,&
3. Nainstalujte uzemnění delší než ostatní kabely.
4. @ajistěte, aby zdroj napájení každého topného zdroje měl dosta;
tečnou výstupní kapacitu'!Nedostatečná kapacita zdroje napájení
by mohla způsobit odskakování kontaktů'
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4. Elektrické zapojení
4.2 Zapojení hlavního ovládání
4.2.1 Kabel hlavního ovládání připojte k FTC (Hlavní)
Kabel hlavního ovládání připojte ke svorkám 1 a 2 svorkovnice (TBI. 2) na
elektronické desce jednotky FTC (Hlavní). <Obr. 4.2.1>
Počet vodičů × dimenze (mm²): 2 × 0.3 (nepólový)
Kabel v délce 10 m je součástí dodávky. Max. 500 m
Dimenze kabelu musí odpovídat příslušným místním i obecně platným
předpisům a normám.
Klasifikace obvodu: 12 V ss
Okruh NENÍ vždy proti zemi.

TBI.2 RC

Výběr vhodného umístění dálkového ovládání
V případě využití možnosti použít hlavní ovládání pro snímání prostorové teploty
v referenční místnosti (viz část 4.3), umístěte hlavní ovládání na vhodné místo, v
souladu s níže uvedenými body, kde bude správně snímat prostorovou teplotu.
!Neumisťujte hlavní ovládání v blízkosti dveří nebo oken"
!Neumisťujte hlavní ovládání v blízkosti zdrojů tepla nebo chladu (radiátory apod.).

<Obr. 4.2.1>

Profil hlavního ovládání
Požadovaný volný
prostor v okolí
hlavního ovládání

30

Pozn.:
El. vedení kabelu hlavního ovládání by mělo být uloženo ve vzdálenosti (5
cm nebo více) od el. vedení napájecích kabelů tak, aby nebylo ovlivněno
elektrickým šumem napájecích kabelů !"Neukládejte kabel hlavního ovládání
a napájecí kabely do stejné chráničky.) (Viz Obr. 4.1.1)
Když jej připojujete k TBI.2, použijte kruhové svorky a izolujte je od kabelů
u přilehlých svorek.

30
83.5

30
46

4.2.2 Instalace hlavního ovládání
1. Hlavní ovládání může být nainstalováno buď v instalační krabičce nebo přímo
na zdi. Instalaci proveďte správně vzhledem ke způsobu instalace.
(1) Zajistěte bezpečné vůle viz <Obr. 4.2.2> bez ohledu na to, zda instalujete
hlavní ovládání buď přímo na stěnu, nebo v instalační krabičce.
#$%! &řipravte si následující díly"
Dvojitá instalační krabička
Tenká instalační trubka
Pojistná matice a pouzdro
Izolace kabelu (chránička)
Zásuvka

120

Instalační otvor

<Obr. 4.2.2>

Stěna

2. Vyvrtejte instalační otvor ve zdi.
'!()*+,-,ce použitím instalační krabičky
!Ve zdi vyvrtejte otvor pro instalační krabičku a umístěte ji do tohoto otvoru.
!.o instalační krabičky nasaďte instalační trubku"

Instalační trubka
Pojistná matice
Instalační krabička

'!(nstalace přímo na zeď
!Vyvrtejte otvor pro el. vedení kabelu a protáhněte jím kabel hlavního ovládání"

Pouzdro

Pozor:
Aby se zabránilo vniknutí páry, vody a hmyzu, utěsněte tmelem mezery mezi
kabelem a otvorem, kterým je kabel protažen. Jinak může dojít k úrazu
elektrickým proudem, k požáru nebo k poruše

Utěsněte mezeru tmelem
Kabel hlavního ovládání

<Obr. 4.2.3>

3. Připravte hlavní ovládání.
Sejměte zadní kryt hlavního ovládání.
4. Připojte kabel hlavního ovládání ke svorkovnici na zadním krytu. Upravte kabel
hlavního ovládání tak, jak je uvedeno v <Obr. 4.2.5> a provlékněte jej z vnější
strany krytu.
Část kabelu bez izolace musí být zcela protažena na vnitřní stranu krytu tak,
že oba vodiče bez izolace nesmí být na zadní straně krytu vidět.
Připojte kabel hlavního ovládání ke svorkovnici na zadním krytu.
'!(nstalace přímo na zeď
!!/těsněte mezery mezi kabelem a otvorem, kterým je kabel přiveden.

Přední designový kryt
Pozor
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše, nenechávejte
zbylé části izolace nebo jakékoliv jiné cizí předměty u svorkovnice.
Pro připojení vodičů ke svorkovnici na zadním krytu nepoužívejte kruhové
svorky. Svorky by přišly do kontaktu s elektronickou deskou a designovým
krytem, což bude mít za následek poruchu.
Oba vodiče nesmí být na
Část kabelu bez izolace musí být
vnější straně vidět.
zcela protažena na vnitřní stranu

Vnitřní
strana

Vnější
strana

Kabel hlavního
ovládání

Kabel hlavního ovládání
protáhněte vzadu.

6mm
Detail kabelu.
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<Obr. 4.2.4>

Utěsněte mezeru tmelem.

Izolace

10mm

Zadní kryt

Připojte oba vodiče ke
svorkovnici (nepólové).

<Obr. 4.2.5>

4. Elektrické zapojení
5. Instalujte zadní kryt.
'!!()*+,-,ce s použitím instalační krabičky!
!0dyž 1)*+,-ujete zadní kryt do instalační krabičky, zajistěte minimálně
dva rohy zadního krytu hlavního ovládání pomocí vrutů.

Dvojitá instalační krabička

Připevněte vruty

Otvor kolem kabelu důkladně
utěsněte
Viz krok 2.

'!(nstalace přímo na zeď
!Protáhněte kabel připraveným otvorem"
!Když připevňujete zadní kryt na zeď, zajistěte minimálně dva rohy zadního
krytu hlavního ovládání pomocí vrutů.
! Chcete-li zabránit zadnímu krytu od zdvihání od plochy stěny, využijte
instalační otvory v horním levém rohu a pravém dolním rohu zadního
krytu hlavního ovládání (při pohledu zepředu) pro zajištění zadního krytu
na zdi s použitím hmoždinek.
Kabel hlavního ovládání
Viz krok 5.
Vrut

Kabel hlavního ovládání
Viz krok 5.

Kabel veďte drážkou

<Obr. 4.2.6>
Pozor:
Aby nedošlo k deformaci nebo prasklinám na krytu hlavního ovládání,
neutahujte vruty příliš silně a připravte dostatečně velký(é) instalační
otvor(y).

6. Vystřihněte přístupový otvor pro kabel.
!"nstalace přímo na zeď
#!$ystřihněte nožem otvor ve vylisování!%označené šedou barvou v &Obr'!
(')'*+,!na předním designovém krytu.
#! Protáhněte kabel hlavního ovládání z otvoru na vnější straně zadního
krytu přístupovým otvorem.
Bezpečně zasuňte konektor
do zdířky.

<Obr. 4.2.7>

7. Připojte kabel k přednímu krytu.
Připojte kabel vedoucí od zadního krytu k přednímu krytu.

Pozor:
Aby se zabránilo poruše, neodstraňujte ochrannou fólii a elektronickou desku
z předního designového krytu.
Poté, co zapojíte konektor kabelu do zdířky předního designového krytu,
nenechávejte přední designový kryt zavěšen, jak je znázorněno na <Obr.
4.2.8>. Jinak by se mohl vodič hlavního ovládání přerušit, což by mohlo
způsobit poruchu na hlavním ovládání.

<Obr. 4.2.8>
8. Uchyťte kabely do upínek.
Pozor:
Přidržte kabely v místě svorek, aby se zabránilo nadměrnému namáhání v
místě připojení vodičů ke svorkám a přerušení vodiče.

Upínky
Kabely uchyťte do
upínek.

<Obr. 4.2.9>
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9. Připevněte přední designový kryt k zadnímu krytu.
Sestava předního krytu (vč. designového krytu)!má dva jazýčky v horní části.
Zasuňte oba jazýčky předního krytu na odpovídající místo na zadním krytu a
zacvakněte. Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně připevněn.

Pozor:
Je-li přední kryt správně připevněn k zadnímu krytu, uslyšíte při
připevňování cvaknutí. Pokud není kryt správně zacvaknut, může spadnout.

!"nstalace přímo na zeď!%pokud vedete kabel hlavního ovládání po stěně)
#!Protáhněte kabel hlavního ovládání přístupovým otvorem pro kabel v horní
části hlavního ovládání.
#!-melem utěsněte mezeru mezi kabelem a přístupovým otvorem'
#!Použijte kryt kabelu (lištu, chráničku)'

Zkontrolujte, ža je kryt
bezpečně nainstalován
ve správné poloze.

<Obr. 4.2.10>
Tmelem utěsněte otvor u
kabelu.

Použijte izolaci kabelu.

Kabel protáhněte otvorem v horní části hlavního
ovládání.

<Obr. 4.2.11>

. Demontáž předního a designového krytu
(1) Sundejte designový kryt.
Vložte plochý šroubovák do jednoho ze dvou otvorů ve spodní části hlavního
ovládání a přitlačte rukojeť šroubováku směrem dolů, jak je znázorněno.
Spojení bude uvolněno. Poté směrem dopředu sejměte designový kryt.
(2) Sundejte přední kyrt.
Vložte plochý šroubovák do jednoho ze dvou otvorů ve spodní části
hlavního ovládání. Další postup je stejný jako u designového krytu.

Pozor:
Použijte ! ""#! plochý šroubovák$! Netlačte šroubovákem v místě otvorů
příliš silně$!Mohlo by dojít k poškození krytů$

<Obr. 4.2.12>
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4.3 Regulace teploty

Standard při expedici z výrobního závodu

Jednotka !"# $s oplechováním% se již z výroby dodává vč. hlavního ovládání& "o obsahuje
prostorové čidlo a grafické uživatelské rozhraní umožňující nastavení, zabrazení aktuálního
stavu a vstup pro nastavení funkcí. Hlavní ovládání se používá také k účelům servisu. K
této nabídce se dostanete přes menu Servis, které je chráněno heslem.
Pro dosažení nejvyšší účinnosti systému doporučuje '()*+,(*-( ./01)2(1 použití režimu
Topení dle prostorové teploty (s funkcí Automatické adaptace řízené podle prostorové teploty).
Abyste mohli tento režim použít, musí být v hlavním obytném prostoru prostorové čidlo.
To můžete zajistit více způsoby, nejpohodlnější z nich jsou popsány níže.
V části tohoto manuálu, která se zabývá nastavením hlavního ovládání, naleznete
pokyny pro nastavení ekvit. křivky, konst. teploty otopné vody a prostorové teploty
(Automatická adaptace). Pokyny k nastavení typu prostorového čidla pro jednotku
FTC (Hlavní) jsou uvedeny v části Obecná nastavení.

FTC
(Hlavní)

Venkovní jednotka

Hlavní ovládání

Továrním nastavením je režim Topení dle prostorové teploty (Automatická adaptace).
Pokud v systému není prostorové čidlo, musí se toto nastavení změnit buď na Topení
dle ekvit. křivky nebo na Topení s konst. teplotou otopné vody.
Pozn.: Automatická adaptace není dostupná pro režim Chlazení.

Regulace teploty, 1 topná zóna
Způsob regulace A

Přijímač Prost. DO
(volitelné přísl.)

Podílí se na něm hlavní ovládání a prostorové dálkové ovládání Mitsubishi Electric.
Prostorové dálkové ovládání (Prost. DO) slouží ke sledování prostorové teploty a lze
jej použít k provádění změn v regulaci Topení, k přednostnímu ohřevu TV (*1) a k
přepínání na režim Prázdniny, aniž by bylo nutné jít přímo k hlavnímu ovládání.

Prost. DO
(volitelné přísl.)
20.0°C

FTC
(Hlavní)

20.0°C

Pokud se používá více než jedno Prost. DO, zpravidla se pro všechny místnosti uplatní
poslední provedené nastavení - bez ohledu na to, které Prost. DO bylo použito. Mezi
jednotlivými Prost. DO neplatí žádná hierarchie.
Připojte přijímač Prost. DO k jednotce FTC (Hlavní) podle Provozního manuálu Prost.
DO. Přepínač !"#$% nastavte do polohy &'( Před spuštěním provozu nakonfigurujte
Prost. DO pro vysílání a příjem dat podle Provozního manuálu Prost. DO.

Max. 8
20.0°C

Venkovní jednotka

Hlavní ovládání

20.0°C

Místnost
Způsob regulace B
Podílí se na něm hlavní ovládání a prostorové čidlo Mitsubishi Electric, připojené k
jednotce FTC (Hlavní). Prostorové čidlo slouží ke sledování prostorové teploty, ale
nelze jím provádět žádné změny v procesu regulace. Např. změny v přípravě TV (*1)
se musejí provádět prostřednictvím hlavního ovládání, které je součástí dodávky a je
umístěno v blízkosti jednotky FTC (Hlavní).

FTC
(Hlavní)
Prostorové čidlo
(volitelné přísl.)

Prostorové čidlo připojte ke konektoru TH1 na FTC (Hlavní).
K FTC (Hlavní) může být připojeno vždy jen jedno prostorové čidlo.
Venkovní jednotka

Hlavní ovládání
Místnost

Způsob regulace C
Podílí se na něm hlavní ovládání, které je umístěné v referenční místnosti, ve vzdálené
pozici od jednotky FTC (Hlavní). Prostorové čidlo vestavěné do hlavního ovládání lze
použít ke sledování a kontrole prostorové teploty pro funkci Automatická adaptace,
zatímco všechny funkční charakteristiky hlavního ovládání jsou nadále k dispozici.

FTC
(Hlavní)
Hlavní ovládání
(vzdálená
pozice)

Hlavní ovládání a jednotka FTC (Hlavní) jsou propojeny dvoužilovým nepólovým
kabelem (externí dodávka) s průřezem vodičů 0,3 mm2 o maximální délce 500 m.
Pro využití prostorového čidla v hlavním ovládání se musí hlavní ovládání od
jednotky FTC (Hlavní) umístit ve vzdálené pozici (v referenční místnosti). Jinak by
místo teploty v místnosti detekovalo teplotu u jednotky FTC (Hlavní), což by ovlivnilo
výkon vytápění místností.

Venkovní jednotka
Místnost

Způsob regulace ) *jen s konst. teplotou otopné vody nebo dle ekvit. křivky
Na tomto způsobu se podílí hlavní ovládání a externě dodaný prostorový termostat
připojený k jednotce FTC (Hlavní). Prostorový termostat slouží k nastavení maximální
teploty pro vytápění místnosti. Např. změny v přípravě TV (*1) se musejí provádět
prostřednictvím hlavního ovládání, které je součástí dodávky a umístěno v blízkosti
jednotky FTC (Hlavní).

FTC
(Hlavní)
20.0°C

Prostorový
termostat
(externí dodávka)

Prostorový termostat připojte k IN1 na TBI.1 na FTC (Hlavní). K FTC (Hlavní) může být
připojen vždy pouze jeden prostorový termostat.
Prostorové dálkové ovládání lze použít také jako prostorový termostat.

Venkovní jednotka

Hlavní ovládání
Místnost

*1 Pokud je součástí
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Regulace teploty, 2 topné zóny
Způsob regulace A
Podílí se na něm hlavní ovládání, prostorové dálkové ovládání (Prost. DO) od
Mitsubishi Electric a prostorový termostat (externí dodávka).
Prost. DO slouží ke sledování prostorové teploty v topné zóně 1, prostorový termostat
hlídá prostorovou teplotu v topné zóně 2.
Prostorový termostat může být přiřazen i k topné zóně 1 a Prost. DO k topné zóně 2.

Přijímač Prost. DO
(volitelné přísl.)

FTC
(Hlavní)

Prost. DO lze použít k provádění změn v regulaci Topení, k přednostnímu ohřevu TV
(*1) a k přepínání na režim Prázdniny, aniž by se muselo chodit k hlavnímu ovládání.

Prost. DO
(volitelné přísl.)

20.0°C

Max. 8
20.0°C

Pokud se používá více než jedno Prost. DO, poslední provedené nastavení
teploty se aplikuje pro VŠECHNY místnosti dané topné zóny.
Připojte přijímač Prost. DO k FTC (Hlavní) podle Provozního manuálu Prost. DO.
Přepínač !"#$% nastavte do polohy &'( Před spuštěním provozu nakonfigurujte
Prost. DO pro vysílání a příjem dat podle Provozního manuálu Prost. DO.
Prostorový termostat slouží k nastavení maximální teploty pro vytápění místností
v topné zóně 2.
Prostorový termostat se připojuje k IN6 na FTC (Hlavní). (Je-li prostorový termostat
přiřazen k topné zóně 1, připojí se k IN1 na TBI.1.) (Viz 4.5.)

Topná zóna 1
Venkovní jednotka

Hlavní ovládání
20.0°C

Topná zóna 1: Topení dle prostorové teploty
(Automatická adaptace)
Topná zóna !"Topení dle ekvitermní křivky nebo
s konst. tepl. otopné vody

Prostorový
termostat
(externí dodávka)
Topná zóna 2

Způsob regulace B
Podílí se na něm hlavní ovládání, prostorové čidlo Mitsubishi Electric a prostorový
termostat (externí dodávka), které jsou připojené k jednotce FTC (Hlavní).
Prostorové čidlo slouží ke sledování prostorové teploty v místnosti topné zóny 1,
prostorový termostat hlídá prostorovou teplotu v topné zóně 2.
Prostorový termostat může být přiřazen i k topné zóně 1 a prostorové čidlo k topné
zóně 2. Prostřednictvím prostorového čidla nelze provádět žádné změny v procesu
regulace. Např. změny v přípravě TV (*1) se musejí provádět prostřednictvím hlavního
ovládání instalovaného u jednotky FTC (Hlavní).
Prostorové čidlo připojte ke konektoru TH1 na FTC (Hlavní).
K FTC (Hlavní) může být připojeno pouze jedno prostorové čidlo.
Prostorový termostat slouží k nastavení maximální teploty pro vytápění místnosti v
topné zóně 2.
Prostorový termostat se připojuje k IN6 na FTC (Hlavní). (Je-li prostorový termostat
přiřazen k topné zóně 1, připojí se k IN1 na TBI.1. na FTC (Hlavní)). (Viz 4.5)

FTC
(Hlavní)

Prostorové čidlo
(volitelné přísl.)
Topná zóna 1

Venkovní jednotka

Hlavní ovládání

Topná zóna 1: Topení dle prostorové teploty
(Automatická adaptace)
Topná zóna !"Topení dle ekvit. křivky nebo s
konst. tepl. otopné vody

20.0°C

Prostorový
termostat
(externí dodávka)
Topná zóna 2

Způsob regulace C
Podílí se na něm hlavní ovládání (s vestavěným prostorovým čidlem), které je umístěno ve
vzdálené pozici (v referenční místnosti) od jednotky FTC (Hlavní) a sleduje prostorovou
teplotu v topné zóně 1, a externě dodaný prostorový termostat, určený pro hlídání
prostorové teploty v topné zóně 2.
Prostorový termostat může být přiřazen k topné zóně 1 a hlavní ovládání k topné zóně 2.
Teplotní čidlo vestavěné v hlavním ovládání lze použít ke sledování a řízení prostorové
teploty pro funkci Automatická adaptace, zatímco u hlavního ovládání zůstanou všechny
jeho funkční charakteristiky i nadále k dispozici.
Hlavní ovládání a jednotka FTC (Hlavní) jsou propojeny dvoužilovým nepólovým
kabelem (externí dodávka) s průřezem vodičů 0.3 mm², o maximální délce 500 m.
Pro využití prostorového čidla v hlavním ovládání se musí hlavní ovládání od
jednotky FTC (Hlavní) umístit ve vzdálené pozici (v referenční místnosti). Jinak by
místo teploty v místnosti detekovalo teplotu u jednotky FTC (Hlavní), což by ovlivnilo
výkon vytápění místností.
Prostorový termostat slouží k nastavení maximální teploty pro vytápění místnosti v topné
zóně 2. Prostorový termostat se připojuje k IN6 na FTC (Hlavní). (Je-li prostorový termostat
přiřazen k topné zóně 1, připojí se k IN1 na TBI.1. na FTC (Hlavní)). (Viz 4.5.)

FTC
(Hlavní)

Hlavní ovládání
(vzdálená
pozice)
Topná zóna 1

Venkovní jednotka

20.0°C

Topná zóna 1: Topení dle prostorové teploty
(Automatická adaptace)
Topná zóna !"Topení dle ekvit. křivky nebo s
konst. tepl. otopné vody

Prostorový
termostat
(externí dodávka)
Topná zóna 2

Způsob regulace!"!
Podílí se něm prostorové termostaty (externí dodávka) připojené k FTC (Hlavní).
Prostorové termostaty jsou přiřazeny samostatně k topné zóně 1 a k topné zóně 2.
Prostorové termostaty slouží k nastavení maximální teploty pro vytápění místností v
topných zónách 1 a 2. Např. změny v přípravě TV (*1) se musejí provádět prostřednictvím
hlavního ovládání instalovaného u jednotky FTC (Hlavní).

FTC
(Hlavní)

Prostorový
termostat
(externí dodávka)
Topná zóna 1

Prostorový termostat pro topnou zónu 1 se připojí k IN1 na TBI.1 na FTC (Hlavní).
Prostorový termostat pro topnou zónu 2 se připojí k IN6 na TBI.1 na FTC (Hlavní).

20.0°C

Hlavní ovládání
Venkovní jednotka
#opná zóna $%"topná zóna !"Topení dle ekvit. křivky
nebo s konst. tepl. otopné vody

Prostorový
termostat
(externí dodávka)
Topná zóna 2

*1 Pokud je součástí
*2 Při výše uvedených způsobech regulace lze díly s teplotními čidly mezi topnými zónami 1 a 2 zaměnit. (např. umístění prostorového dálkového ovládání v topné zóně 1 a
prostorového termostatu v topné zóně 2 lze zaměnit na umístění prostorového dálkového ovládání v topné zóně 2 a prostorového termostatu v topné zóně 1).
Také, pokud je to vyžadováno, lze použít prostorové dálkové ovládání jako prostorový termostat.
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CNW5

4.4. Zapojení teplotních čidel

CNW12

Kabely teplotních čidel připojte k jednotce FTC (Hlavní).
Informace k řízení kaskády venkovních jednotek s jednotkou FTC (Podružná)
naleznete v části 9.

CN21

! !"#$apojení prostorového čidla#%&'"(#

CN20

TH1 je volitelné příslušenství (PAC-SE41TS-E).
TH1 je vyžadováno pro režim Topení dle prostorové teploty (s funkcí Automatická
adaptace). Přesto, když je pro snímání prostorové teploty použito hlavní ovládání
nebo prostorové dálkové ovládání (volitelné příslušenství), toto prostorové čidlo
není vyžadováno.
Připojte kabel čidla TH1 ke konektoru CN20 na FTC (Hlavní).
Když je kabel čidla TH1 příliš dlouhý, smotejte jej a upevněte jej vně jednotky FTC
(Hlavní). Více informací je uvedeno v části 4.3 tohoto manuálu nebo v Instalačním
manuálu, přiloženém k PAC-SE41TS-E.
Když použijete prostorové čidlo TH1, instalujte čidlo pro správné snímání prostorové
teploty na vhodné místo.

! !)!#$apojení teplotního čidla pro teplotu kapalného chladiva#%&')(
Kabel čidla TH2 připojte ke konektoru CN21 na jednotce FTC (Hlavní).
Pro venkovní jednotku splitového typu: Připojte TH2.
Pro venkovní jednotku kompaktního typu: NENÍ vyžadováno připojení TH2.

THW6

Když je kabel čidla TH2 příliš dlouhý, smotejte jej a upevněte jej vně jednotky FTC
(Hlavní). Smotané kabely neumisťujte do jednotky FTC (Hlavní).

THW7
THW8

<Umístění teplotního čidla>
Čidlo TH2 připevněte na chladivové potrubí (strana kapaliny ).
Doporučujeme opatřit čidlo vhodnou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo
nechtěným tepelným vlivům okolního prostředí.
Pozn.: Ujistěte se, že je čidlo TH2 umístěno tak, že správně snímá teplotu kapalného
chladiva.
Protože;
(1) TH2 musí správně snímat teplotu podchlazení při provozu Topení.
(2) Teplota chladiva za deskovým výměníkem musí být také správně snímána
z důvodu ochrany.

THWB2
THWB1
THW9

<Obr. 4.4.1>

4.4.3. $apojení teplotního čidla pro teplotu výstupní otopné vody
%&'*"(#a teplotního čidla pro teplotu vratné otopné vody#%&'*)(
Kabely čidel THW1 a THW2 sdílí jediný konektor, připojte konektor čidel ke
konektoru CNW12 na jednotce FTC (Hlavní).
Když je kabel čidel THW1 a THW2 příliš dlouhý, smotejte jej a upevněte jej vně jednotky FTC (Hlavní). Smotané kabely
neumisťujte do jednotky FTC (Hlavní).
<Umístění teplotních čidel>
Čdlo THW1 umístěte na vodní potrubí (strana výstupní otopné vody) za pomocný ohřívač, a čidlo THW2 na vodní
potrubí (strana vratné otopné vody).
Doporučujeme opatřit čidla vhodnou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo nechtěným tepelným vlivům okolního prostředí.
Pozn.: Ujistěte se, že je čidlo THW1 umístěno tak, že správně snímá teplotu výstupní otopné vody. Detaily jsou uvedeny
na straně 6.

! ! !"Zapojení teplotního čidla pro teplotu teplé vody v zásobníku TV"#$%&'(
Čidlo THW5 je volitelné příslušenství (PAC-TH011TK-E(5 m) nebo PAC-TH011TKL-E(30 m)).
Pokud je zásobník TV součástí systému, připojte kabel čidla THW5 ke konektoru CNW5 na jednotce FTC (Hlavní).
Když je kabel dodaného čidla THW5 příliš dlouhý, smotejte jej a upevněte jej vně jednotky FTC (Hlavní). Smotané
kabely neumisťujte do jednotky FTC (Hlavní).
<Umístění teplotního čidla>
Umístěte čidlo THW5 na místo, kde bude správně snímat teplotu teplé vody.
Doporučené umístění je ve střední výšce zásobníku TV (pro správné řízení přípravy teplé vody tímto čidlem). Doporučujeme
opatřit čidlo vhodnou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo nechtěným tepelným vlivům okolního prostředí. Zvláště u
zásobníků TV typu “nádoba v nádobě” je nezbytné, aby bylo čidlo umístěno ve vnitřní nádobě a skutečně snímalo teplotu
teplé vody.
Pozn.:
Připojte vodiče ke svorkám pomocí kruhových svorek a izolujte je od vodičů přilehlých svorek při zapojení k TBI.1-3.
Informace o nutnosti připojení teplotních čidel"#$%&)*"$%&+*"$%&,*"$%&-("pro regulaci teploty ve dvou topných zónách jsou uvedeny v .4.7 Zapojení
pro regulaci teploty ve dvou topných zónách” .
Informace o nutnosti připojení teplotních čidel"#$%&/0*"$%&/1*"$%&)*"$%&+("2ro náhradní provoz kotle jsou uvedeny v I345676čním"8639álu k":;<=$%>00%$=?!
Pozor:
@eveďte kabely teplotních čidel společně s napájecími kabely.
Samotné teplotní čidlo by mělo být umístěno tak, aby k němu neměl uživatel přístup.
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4.4.5. Umístění a požadavek zapojení teplotních čidel
<Umístění a požadavek zapojení teplotních čidel>
Typ venkovní jedn.
Splitový typ
Kompaktní typ

ásobník TV

!"#

!"$%

!"$#

!"$&

Je součástí systému
Není součástí syst.

—

Je součástí systému

—

Není součástí syst.

—

—

: Nezbytné instalovat. Zapojte teplotní čidlo.
—: Není vyžadováno. Nezapojujte teplotní čidlo.

Venk. jednotka SPLIT. typu se zásobníkem TV a s pom. ohřívačem Teplá voda v

Venk. jednotka KOMP. typu se zásobníkem TV a s pom. ohřívačem

zásobníku TV

FTC
(Hlavní)

KAPALNÉ chladivo

VÝSTUPNÍ voda za
pomocným ohřívačem

Teplá voda v
zásobníku TV

THW5

FTC
(Hlavní)

THW1

Venkovní
jednotka

VÝSTUPNÍ voda za
pomocným ohřívačem

THW5

THW1

Venkovní jedn.

TH2
*1

THW2

Chladivové potrubí
SPLITOVÝ typ
(bez integrovaného výměníku chladivo-voda)

Vodní potrubí

FTC
(Hlavní)

Není vyžadováno

VRATNÁ voda

TH2
*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka KOMP. typu se zásobníkem TV

Teplá voda v
zásobníku TV
THW5

VÝSTUPNÍ voda
THW1

Venkovní jedn.

Není vyžadováno

TH2
*1

THW2

Chladivové potrubí

VRATNÁ voda

*1

Vodní potrubí

KOMAKTNÍ typ
(s integrovaným výměníkem chladivo-voda)

*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka SPLIT. typu s pom. ohřívačem
FTC
(Hlavní)

Není vyžadováno
VÝSTUPNÍ voda za
pomocným ohřívačem

TH2

*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka KOMP. typu s pom. ohřívačem
Není vyžadováno
FTC
(Hlavní)

THW5

THW1

Venkovní
jednotka

VRATNÁ voda

THW2

Vodní potrubí

SPLITOVÝ typ
(bez integrovaného výměníku chladivo-voda)

KAPALNÉ chladivo

Teplá voda v
zásobníku TV
THW5

FTC
(Hlavní)

VÝSTUPNÍ voda
THW1

Venkovní
jednotka

THW2

Vodní potrubí
KOMAKTNÍ typ
(s integrovaným výměníkem chladivo-voda)

*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka SPLIT. typu se zásobníkem TV

KAPALNÉ chladivo

*1

VRATNÁ voda

VÝSTUPNÍ voda za
pomocným ohřívačem

Venkovní jedn.

THW5
Není vyžadováno

THW1

TH2

TH2
*1

THW2

Chladivové potrubí
SPLITOVÝ typ
(bez integrovaného výměníku chladivo-voda)

VRATNÁ voda
Vodní potrubí

FTC
(Hlavní)

VÝSTUPNÍ voda

Není vyžadováno

THW2

VRATNÁ voda

Vodní potrubí
KOMAKTNÍ typ
(s integrovaným výměníkem chladivo-voda)

*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka SPLIT. typu bez zásobníku TV a bez pom. ohřívače
KAPALNÉ chladivo

*1

*1 Výměník chladivo-voda

Venk. jednotka KOMP. typu bez zásobníku TV a bez pom. ohřívače
FTC
(Hlavní)

THW5

Není vyžadováno
VÝSTUPNÍ voda
THW5

THW1

Venkovní
jednotka

THW1

Venkovní jedn.

Není vyžadováno

TH2

TH2
*1

THW2

Chladivové potrubí
SPLITOVÝ typ
(bez integrovaného výměníku chladivo-voda)

*1

VRATNÁ voda
Vodní potrubí
*1 Výměník chladivo-voda

<Obr. 4.4.2>

20

THW2

VRATNÁ voda

Vodní potrubí
KOMAKTNÍ typ
(s integrovaným výměníkem chladivo-voda)

*1 Výměník chladivo-voda

4. Elektrické zapojení
'(&) apojení externích vstupů*výstupů
Pro řízení kaskády venkovních jednotek s jednotkou FTC (Podružná) nahlédněte do části 9.
1
2
3
4
5
6

1
CN01 2
(WHT) 4
6

TBO.1

1 TBO.2
2
3
4
5
6

1
3

1

CNP4
(RED)

8

LED1

1

Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte k jejich zapojení kruhové svorky a izolujte
vodiče.

CN3C 1
(BLU) 3

SW4
1
6

1

CNRF
(WHT)

SW3

5

LED2
8
1

LED3

SW2

1
3

1 TBO.5
2
3
4
5
6
7
8

F1
10A 250V

SW5

1 TBO.3
2
3
4
5
6
7
8
1 TBO.4
2
3
4
5
6

F2
6.3A 250V

1
3

8
1

CNIH
(ORN)

CN105 1
(RED)
5

1

CNIT
(BLU)

5

SW1
CNBHT
(BLK)

8

FTC (Master)

CN108
LED4

CNW5 CNW12 CN21
(WHT) (RED) (YLW)
1
1
1
2
3
4

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.1

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.3

CN20
(RED)
1
2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.2

<Obr. 4.5.1>

Vstupy pro externí signály
Ozn.
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10
IN1A

Svorkovnice
TBI.1 13-14
TBI.1 11-12
TBI.1 9-10
TBI.1 7-8
TBI.1 5-6
TBI.1 3-4
TBI.1 1-2
TBI.3 1-2
TBI.3 3-4
TBI.3 5-6
TBI.3 12-14

Konektor
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Položka
VYP (rozepnuto)
ZAP (sepnuto)
Vstup pro prostorový termostat 1
Viz SW2-1 v <5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)>.
Viz SW2-2 v <5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)>.
Vstup pro Flow switch 1
Vstup pro Flow switch 2 (topná zóna 1) Viz SW3-2 v <5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)>.
Vstup pro nucený provoz
Normální provoz
Zdroj tepla VYP/ provoz kotle *2
Vstup pro venkovní termostat *1
Normální provoz
Provoz el. ohřevů/ provoz kotle *2
Vstup pro prostorový termostat 2
Viz SW3-1 v <5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)>.
Vstup pro Flow switch 3 (topná zóna 2) Viz SW3-3 v <5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)>.
Měřič el. energie 1
Měřič el. energie 2
*3
Měřič tepla
Vstup pro snímač průtoku
*4

*1. Pokud se k řízení el. ohřevů používá venkovní termostat, může se tím zkrátit životnost těchto topných zdrojů a jim příslušejících dílů.
*2. Pro zapnutí provozu kotle proveďte nastavení prostřednictvím hlavního ovládání. V menu Servis “Nastavení externího vstupu” zvolte “Kotel“.
*3. Připojitelný měřič el. energie a měřič tepla
Beznapěťový kontakt pro detekci 12 V ss jednotkou FTC (Svorky TBI.3 1, 3 a 5 mají kladné napětí.)
Minimální čas ZAP: 40 ms
Minimální čas VYP: 100 ms
!$ožná frekvence impulsů 0.1 imp/kWh
1
imp/kWh
10 imp/kWh
100 imp/kWh
1000 imp/kWh
!T"# impulsu
!Trvání impulsu

Tyto hodnoty lze nastavit prostřednictvím hlavního ovládání. (Viz Struktura menu hlavního ovládání "7.2 Hlavní ovládání".)
%&'!(řipojitelný snímač průtoku

S(#)*+kace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Označení
Položka
!"#$%&%'(#)*+kace
Externí
El. vedení
Použijte kabel nebo vodič s opláštěním a s vinylovou izolací.
signál
Max. 30 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.13 mm² až 1.25 mm²
Plný vodič: ø0.4 mm až ø1.2 mm
Spínač
Bezpotenciálové “a” kontaktní signály
Spínač: minimální zatížení 12 V ss, 1 mA

+ - + - + TBI.3 1 2 3 4 5 6
IN8

IN9

IN10

PE

!+ignál průtoku

5 V ss
5 až 100 l/min
Tyto hodnoty lze nastavit prostřednictvím hlavního ovládání (Viz <Pomocná nastavení> na str. 44.)
,'- .!/#ři 01210álním průtoku3!až!4'- .!/při 05610álním průtoku3

Analogový vstup
(0.5 - 3.5 V)
5 V ss

!)l. napájení
!*ozsah měření

121314
IN1A
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Vstupy pro teplotní čidla
Ozn.
TH1
TH2
THW1
THW2
THW5
THW6
THW7
THW8
THW9
THWB1
THWB2

Svorkovnice
—
—
—
—
—
TBI.2 3-4
TBI.2 5-6
TBI.2 7-8
TBI.2 9-10
TBI.2 11-12
TBI.2 13-14

Konektor
CN20
CN21
CNW12 1-2
CNW12 3-4
CNW5
—
—
—
—
—
—

Položka
Označení volitelného příslušenství
Prostorové čidlo (kabelové) (volit. přísl.) *1
PAC-SE41TS-E
Teplotní čidlo (teplota kapalného chladiva) *2
—
Teplotní čidlo (teplota výstupní vody)
—
Teplotní čidlo (teplota vratné vody)
—
PAC-TH011TK-E(5 m) nebo PAC-TH011TKL-E(30 m)
Teplotní čidlo (teplota teplé vody v zásobníku TV)
Teplotní čidlo !tepl. vstupní vody topné zóny "# !$olit. přísl.#%"
PAC-TH011-E
Teplotní čidlo !tepl. vratné vody topné zóny "# !$olit. přísl.#%"
Teplotní čidlo !tepl. vstupní vody topné zóny 2# !$olit. přísl.#%"
PAC-TH011-E
Teplotní čidlo !tepl. vratné vody topné zóny 2# !$olit. přísl.#%"
Teplotní čidlo !tepl. výstupní vody z kotle# !$olit. přísl.#%"
PAC-TH011HT-E
Teplotní čidlo !tepl. vratné vody do kotle# !$olit. přísl.#%"

(ajistěte, aby bylo el.vedení teplotních čidel v dostatečné vzdálenosti od el. vedení napájecích kabelů )*nebo od el. vedení výstupů +,-. až ./'
$.' M)012ální délka el. vedení teplotních čidel je 34 2' Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte kruhové svorky a vodiče izolujte.
Délka teplotních čidel (volit. přísl.) je / 2' Pokud potřebujete zkrátit nebo prodloužit el. vedení musí být dodrženy následující pokyny'
1) Spojte el. vedení pájením.
2) Izolujte každý spoj proti prachu a vodě.
$%' Kromě &567894:%;7<'

Výstupy signálů
Ozn.

Svorkovnice Konektor

Položka

VYP

ZAP

K+LAá8MG)*. proud

OUT1

TBO.1 1-2

VYP

ZAP

230 V st 1.0 A max

OUT2

TBO.1 3-4

VYP

ZAP

230 V st 1.0 A max

OUT3

TBO.1 5-6

Výstup pro oběhové čerpadlo 1
(Topení/Chlazení & TV)
Výstup pro oběhové čerpadlo 2
(Topení/Chlazení v topné zóně 1)
Výstup pro oběhové čerpadlo 3
(Topení/Chlazení v topné zóně 2) *1
Výstup pro 2-cestný ventil 2b *2
Výstup pro oběhové čerpadlo 4 (TV)
Výstup pro 3-cestný ventil (2-cestný ventil 1)

VYP

ZAP

230 V st 1.0 A max

—
—
—

OUT14
—
OUT4 TBO.2 4-6
TBO.2 1-2
OUT5
TBO.2 2-3
OUT6 TBO.5 5-6
OUT7 TBO.5 7-8
OUT8 TBO.4 5-6
OUT9 TBO.4 3-4
OUT11 TBO.3 3-4
OUT12 TBO.3 5-6
OUT13 TBO.4 1-2
OUT15 TBO.3 7-8
BC
TBO.5 3-4

—
—
—
CNIH
—
—
—
—
—

OUT10 TBO.3 1-2

—

BHT

TBO.5 1-2

CNP4
—
—

Výstup pro pomocný ohřívač 1
Výstup pro pomocný ohřívač 2
Výstup o stavu režimu Chlazení
Výstup pro přímotopnou patronu
Výstup pro hlášení chyb
Výstup o stavu odmrazování
Výstup pro 2-cestný ventil 2a *2
Výstup o stavu chodu kompresoru
Výstup pro ochranu pomocného ohřívače

ZAP
TV
Zavřít
Stop
Otevřít
VYP
ZAP
VYP
ZAP
VYP
ZAP
VYP
ZAP
Normální
Chyba
Normální
Odmrazování
VYP
ZAP
VYP
ZAP
VYP (PO rozepnut) ZAP (PO sepnut)

Výstup pro kotel

VYP

ZAP

Termostat pro pomocný ohřívač

Termostat
Normální: sepnuto

Vysoká tepl.: rozepnuto

Výstup pro směšovací ventil *1

CNBHT

VYP
Topení

G)*!"Ielkový
proud

4.0 A (a)

230 V st 1.0 A max
230 V st 1.0 A max
230 V st 1.0 A max
230 V st 0.5 A max (Relé)
230 V st 0.5 A max (Relé)
230 V st 0.5 A max
3.0 A (b)
230 V st 0.5 A max (Relé)
230 V st 0.5 A max
230 V st 0.5 A max
230 V st 0.1 A max
230 V st 0.5 A max
230 V st 0.5 A max
Bezpotenc. kontaktní signál
· 220-240 V st (30 V ss)
—
0.5 A nebo méně
· 10 mA 5 V ss nebo více

#e svorkám, které jsou označeny !"# v !poli svorkovnice# nepřipojujte vodiče.
*1 Pro regulaci teploty ve 2 topných zónách.
$% &ro řízení ZAP/VYP % topných zón'
N L N

L

N L N L N L

N L N L N L

TBO.2 1 2 3 4 5 6

TBO.3 1 2 3 4 5 6 7 8

TBO.4 1 2 3 4 5 6

N L N L N L

TBO.1 1 2 3 4 5 6
OUT1 OUT2 OUT3

Zavřít Otevřít OUT4

OUT10 OUT11OUT12 OUT15

N

L

L

L

TBO.5 1 2 3 4 5 6 7 8

OUT13 OUT9 OUT8

BHT

BC

OUT6 OUT7

OUT5

SEHI+Jkace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

GDBH8")"?EHI+Jk)ce

Výstupní signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním a s vinylovou izolací.
Max. 30 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.25 mm² až 1.5 mm²
Plný vodič: 0.25 mm² až 1.5 mm²

Jak
Howpoužít
to use-;+'.
TBO.1až
to /5
Nástroj

Nástroj

Vodič
Vodič
náhled

přední pohled

Vodiče zapojte způsobem uvedeným výše.
<Obr. 4.5.2>
Pozn.:
!" #dyž je"jednotka $%&"napájena z venkovní jednotky'"()*+(ální celkový proud položek",)-.,/-"je"0!1"2!
3!"Nepřipojujte více oběhových čerpadel přímo na daný výstup",45% '"45%3")"45%0-!"V tomto případě použijte jedno nebo více relé!
3. V závislosti na možném zatížení připojte vhodnou přepěťovou ochranu k OUT10 (TBO.3 1-2).
6!"7anka by měla být zpracována s izolací krycí 8ištu svorkovnice",9:;6<33=>6"?@)AB)CBní kD(E)@+/i8ní"@FE-!
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4.6 Zapojení elektrických ohřevů
<Při zapojování pomocných ohřívačů dbejte následujícího>
Výchozí nastavení předpokládá, že jsou nainstalované pomocné ohřívače s vestavěným přímým odpojovacím (havarijním) termostatem. <Obr. 4.6.1>
Když mají připojené pomocné ohřívače vestavěný nepřímý odpojovací termostat, zapojení proveďte dle následujících pokynů. <Obr. 4.6.2>
& Připojte signál od '()*+,'-'u k ./0 !0.123 "45#2
& Odstraňte propojku z konektoru 67./02
& Připojte stykač !nebo relé# pro ochranu pomocného ohřívače2
(Připojte svorky elektromagnetické cívky k BC (TBO.5 3-4).

* Když mají připojené pomocné ohřívače vestavěný přímý odpojovací termostat, neodstraňujte propojku z konektoru CNBHT. <Obr. 4.6.1>
<Při zapojování přímotopné patrony dbejte následujícího>
Výchozí nastavení předpokládá, že je nainstalovaná přímotopná patrona s vestavěným přímým odpojovacím (havarijním) termostatem. <Obr. 4.6.3>

<El. zapojení pomocného ohřívače s vestavěným nepřímým
odpojovacím termostatem>

<El. zapojení pomocného ohřívače s vestavěným přímým
odpojovacím termostatem>

Proudový chránič
pro pomocný
ohřívač

Proudový chránič
pro pomocný
ohřívač

Stykač nebo relé pro pomocný
ohřívač 2

Stykač nebo relé pro pomocný
ohřívač

OUT7
(TBO.5 7-8)

Stykač nebo relé
pro pomocný
ohřívač

OUT6
(TBO.5 5-6)
Stykač nebo relé pro pomocný
ohřívač 1

Přímý
odpojovací
termostat

BC
(TBO.5 3-4)

Stykač nebo relé pro pomocný
ohřívač 2

OUT7
(TBO.5 7-8)

OUT6
(TBO.5 5-6)

Pomocný
ohřívač 1

Pomocný ohřívač 2

Pomocný ohřívač 1

<Obr. 4.6.1>
Nepřímý
odpojovací
termostat

<El. zapojení přímotopné patrony s vestavěným přímým
odpojovacím termostatem>
Proudový chránič
pro přímotopnou
patronu

Pomocný ohřívač 2
BHT
(TBO.5 1-2)

<Obr. 4.6.2>

Stykač nebo relé
pro přímotopnou
patronu
OUT9
(TBO.4 3-4)
Přímý
odpojovací
termostat
Přímotopná
patrona

<Obr. 4.6.3>

TBO.4 3-4

TBO.5 1-2

TBO.5 3-4
CNBHT
TBO.5 5-6

TBO.5 7-8
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4.7 Zapojení pro regulaci teploty ve 2 topných zónách
1. Oběhové čerpadlo 2 (topná zóna 1) / Oběhové čerpadlo 3 (topná zóna 2)
Oběhová čerpadla 2 a 3 připojte k příslušným svorkám výstupu signálu. (Viz “Výstupy signálů” v 4.5.)
!"#$%&"'&()*+" ",topná zóna -."/"#$%&"'&()*+"0",topná zóna .
F%&"'&()*+e" "1"0"připojte k příslušným svorkám vstupu pro signál!",2iz"3Vstupy"pro externí signály4"v"5!6!.
7astavte přepínače SW08 "1"SW080"podle funkce výstupu jednotlivých 9%&"'&()*+ů" "1"0!",Viz"3Nastavení přepínačů (:(;"'&()*+)4"v části"6!.
3. Teplotní čidlo
<eplotní čidlo pro snímání teploty vstupní vody do topné zóny -"připojte ke svorkám"<=>?",<@A!" 80"1" 85.!
<eplotní čidlo pro snímání teploty vratné vody z topné zóny -"připojte ke svorkám THW7 (TBI. 2-5 a 2-6).
<eplotní čidlo pro snímání teploty vstupní vody do topné zóny 2"připojte ke svorkám"<=>B",<@A!" 8C"1" 8B.!
<eplotní čidlo pro snímání teploty vratné vody z topné zóny 2"připojte ke svorkám THW9 (TBI. 2-9 a 2-10).
Maximální délka el. vedení teplotních čidel je 30 m. Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte kruhové svorky a izolujte vodiče.
Délka teplotních čidel (volitelné příslušenství) je 5 m. Pokud potřebujete zkrátit nebo prodloužit el. vedení musí být dodrženy následující pokyny.
1) Spojte el. vedení pájením.
2) Izolujte každý spoj proti prachu a vodě.
4. Směšovací ventil se servopohonem
Tři vodiče vedoucí ze servopohonu směšovacího ventilu připojte k příslušným svorkám výstupu signálu, viz “Výstupy signálů” v 4.5.
Pozn.: Připojte vodič portu A (vpouštění teplé vody) k TBO. 2-3 (Otevřít), připojte vodič portu B (vpouštění studené vody) k TBO. 2-1 (Zavřít), a neutrální vodič
připojte k TBO. 2-2 (N).
N

L
k otopným plochám topné zóny 2

z taktovací nádoby
A
FTC
(Hlavní)
B
k taktovací nádobě
TBO.2

Směšovací ventil s pohonem
z otopných ploch topné zóny 2

1 2 3

Zavřít

N Otevřít

2!3"Řízení ZAP/VYP

topných zón

Otevírání / zavírání obou 2-cestných ventilů zajišťuje jednoduché řízení 2 topných zón.
Teplota vstupní vody je stejná pro obě topné zóny 1 a 2.

1. Vodní systém

1. 2-cestný ventil 2a v topné zóně 1 (externí dodávka)
2. 2-cestný ventil 2b v topné zóně 2 (externí dodávka)
3. Oběhové čerpadlo 2 (externí dodávka) *1
4. Obtokový ventil (externí dodávka) *2

Topná zóna 1

3

1

4
!"#$%&'(ujte v souladu s daným systémem)
*2 Z důvodu bezpečnosti je doporučeno instalovat obtokový ventil.

Topná zóna 2
2

Pozn.: Pokud je toto řízení ZAP, funkce protimrazové ochrany je
deaktivovaná. Pokud je to třeba, zajistěte ochranu systému
proti zamrznutí.

!"Přepínače (#ip"$%&'())
Nastavte přepínač SW3-6 do polohy ON.

*!" +(estný ventil" ,"-pro topnou zónu ./"0" +(estný ventil" 1"-pro topnou zónu /
2-cestné ventily 2a a 2b zapojte k odpovídajícím svorkám výstupu signálu. (Viz "Výstupy signálů" v 4.5)

4. Zapojení prostorového termostatu
yp režimu Topení!
Topení dle prostorové teploty
(Automatická adaptace) *3

Topná zóna "
*"Prostorové dálkové ovládání"+,olitelné přísl.*".rostorové čidlo"+,olitelné přísl.- "
*"/lavní ovládání"+vzdálená pozice-

Topná zóna #
*"Prostorové dálkové ovládání"+,olitelné přísl.-

Topení dle ekvitermní křivky nebo
Topení s konst. teplotou vody

*"Prostorové dálkové ovládání"+,olitelné přísl.-" 0
*"Prostorový &1234%&'&"+externí dodávka-

*"Prostorové dálkové ovládání"+,olitelné přísl.-" 0
*"Prostorový &1234%&'&"+externí dodávka-

$%!&ajistěte '()*+,aci prostorového *-./0)*+*u pro topnou zónu "!v referenční místnosti, protože je regulace teploty v topné zóně "!1.'0.'*ní2
*4 Prostorové dálkové ovládání může být použito jako prostorový termostat.
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4. Elektrické zapojení
4.9 3okyny k instalaci a zapojení zásobníku TV
Pozn.:
4! !5-rte na vědomí, že provoz režimu Ohřev TV velmi závisí na výběru
jednotlivých součástek, jako je zásobník TV, přímotopná patrona apod.!
4! 3ři návrhu a zapojení systému se řiďte místními předpisy2
1. Pro přepínání proudění otopné vody mezi okruhem se zásobníkem TV a
topným okruhem instalujte 3-cestný ventil (externí dodávka). Pozice 3-cestného
ventilu a zásobníku TV by měla odpovídat schématu systému v části 3. Použití
dvou 2-cestných ventilů může plnit stejnou funkci jako 3-cestný ventil.
2. Zapojte teplotní čidlo THW5 (volitelné přísl. PAC-TH011TK-E(5 m) nebo
PAC-TH011TKL-E(30 m)) pro zásobník TV.
Je doporučeno umístit čidlo do střední výšky objemu zásobníku TV. Izolujte
čidlo od okolního prostředí. Zvláště u zásobníků typu “nádoba v nádobě” by
mělo být čidlo umístěno ve vnitřní nádobě tak, aby skutečně snímalo teplotu
teplé vody.
3. Připojte kabel teplotního čidla ke konektoru CNW5 na jednotce FTC (Hlavní).
4. Svorky výstupu signálu pro 3-cestný ventil jsou TBO.2 4-6 (OUT4).
Svorky TBO.2 4-6 na jednotce FTC (Hlavní) jsou zobrazeny na schématu
zapojení na straně 22.
Podle jmenovitého napětí připojte 3-cestný ventil buď ke svorkám TBO.2 4-5
nebo ke svorkám TBO.2 4-6.
Když je jmenovitý proud 3-cestného ventilu větší než 0.1 A, použijte relé s
maximálním napětím a proudovým zatížením 230 V st / 0.1 A pro připojení k
FTC (Hlavní). Kabel 3-cestného ventilu nepřipojujte přímo k FTC (Hlavní).
Relé připojte kabelem ke svorkám TBO.2 4-5.
3-cestný ventil musí být typ SPST. SPDT typ NEMŮŽE být použit.
Pro systémy používající dva 2-cestné ventily místo 3-cestného ventilu si,
prosím, přečtěte následující;

6nformace k použití dvou!#7cestných ventilů!8externí dodávka9
5"6l. napájení7"89: ;"st
5"Proud7":)! <"m'="(pokud je větší než 0.1 A, musíte použít relé)
5">?@7"A423ální zavírací
Instalační Elektrické připojení
pozice
Svorkovnice
2-cestný
venti 1
2-cestný
venti 2

TV
Topení

TBO.2 4-5

TBO.4 1-2

Výstup signálu
Topení
TV

Systém
VYP
ZAP
VYP
VYP
(zavřený) (otevřený) (zavřený)
ZAP
VYP
VYP
(otevřený) (zavřený) (zavřený)

Pozn.: V případě, že se 2-cestný ventil zablokuje, proudění otopné vody se
zastaví.
Mezi oběhovým čerpadlem a 2-cestným ventilem by měl být, z důvodu
bezpečnosti, nainstalován přepouštěcí ventil nebo okruh.
Svorky TBO.4 1-2 na FTC (Hlavní) jsou zobrazeny na schématu zapojení na
straně 22. 2-cestný ventil (externí dodávka) by měl být nainstalován v
souladu s k němu přiloženými pokyny. Postupujte dle pokynů výrobce 2cestného ventilu, zda připojit nebo nepřipojit zemnicí vodič.
! Vyberte takový!"#cestný ventil$!který se otevírá a zavírá pomalu, aby se
zabránilo vzniku vodních rázů v potrubí.
! Vyberte takový "#cestný ventil, který je vybaven funkcí manuálního
ovládání, která je nezbytná v případě dopouštění nebo vypouštění vody.
5. Nastavte přepínač SW1-3 na FTC (Hlavní) do ON.
6. Když použijete přímotopnou patronu (externí dodávka), připojte vodič signálu
pro relé pro přímotopnou patronu k TBO.4 3-4 (OUT9) a nastavte přepínač
SW1-4 do ON. Přímo k FTC (Hlavní) NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel.
Pozn.:
! Když instalujete přímotopnou patronu, vyberte jistič s odpovídající kapacitou a
kabel s odpovídající dimenzí dle příkonu přímotopné patrony.
! Když instalujete přímotopnou patronu, vždy instalujte proudový chránič, aby se
předešlo náhodnému úrazu elektrickým proudem.

TBO.2 4-6

TBO.4 1-2

TBO.4 3-4

SW1

!ÝSTRAHA" Když připojujete zásobník TV
#$% Zapojte teplotní čidlo &'() #*+,-&'.$$&/-0 #) 1% nebo *+,-&'.$$&/2-0 #3. 1%%4
(2) Vždy, když zapojujete přímotopnou patronu, použijte proudový chránič.
(3) Když instalujete přímotopnou patronu, ujistěte se, že má přímotopná patrona zabudovaný přímý odpojovací
(havarijní) termostat.
(4) Na stranu pitné vody instalujte pojistný ventil.
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4. Elektrické zapojení
54$. *oužití paměťové 67 karty
Jednotka FTC je vybavena slotem pro paměťovou SD kartu.
Použití paměťové SD karty může zjednodušit nastavení hlavního ovládání a lze
na ni ukládat provozní protokoly. *1

(a) Při zasouvání SD karty do slotu na kartu zatlačte, až s cvaknutím zaskočí.
(b) Pro vysunutí na SD kartu opět zatlačte, až aretace cvakne.
P8zn." Pro zabránění řezným poraněním se nedotýkejte ostrých hran slotu
(CN108) pro paměťovou SD kartu na elektronické desce jednotky FTC.

㩿㪸㪀

(a)

㩿㪹㪀

(b)

FTC (Podružná)

FTC (Hlavní)
:;pozornění<
(1) Používejte pouze SD kartu, která splňuje standardy SD. Zkontrolujte, jestli je
karta označená některým z log, která jsou zobrazena vpravo.
(2) K paměťovým SD kartám podle standardů SD patří karty s označením SD,
SDHC, miniSD, micro SD a microSDHC. Běžně lze koupit karty s kapacitou
do 32 GB. Vyberte kartu s max. přípustnou teplotou 55ºC.
(3) Jedná-li se o kartu typu miniSD, miniSDHC, microSD nebo micro SDHC,
použijte adaptér na rozměr standardní SD karty.
(4) Než na kartu začnete zapisovat data, odblokujte ochranu proti přepsání.

(5) Před zasunutím nebo vysunutím SD karty systém VYPNĚTE. Pokud byste SD
kartu zasouvali nebo vysouvali ze systému, který je elektricky napájen, mohlo
by dojít ke ztrátě uložených dat, případně i k poškození SD karty.
* Elektronická deska jednotky FTC je po vypnutí el. napájení systému ještě
nějakou dobu pod napětím. Před zasunutím nebo vysunutím SD karty vyčkejte,
dokud všechny LED diody na elektronické desce jednotky nezhasnou.
+,-!!Čtení a zápisy byly testovány na následujících paměťových &'!kartách. Při jiné
specifikaci SD karty nepřebíráme žádnou záruku za funkčnost*!

Výrobce

Model

Testováno v

Verbatim

#44015 0912-61

Březen 2012

SanDisk

SDSDB-002G-B35

Říjen 2011

Panasonic

RP-SDP04GE1K

Říjen 2011

Arvato

2GB PS8032 TSB 24nm MLC

Červen 2012

Arvato

2GB PS8035 TSB A19nm MLC

Červenec 2014

Před použitím nové SD karty (včetně SD karty dodané s jednotkou) vždy
nejdříve zkontrolujte, jestli jednotka FTC kartu spolehlivě čte a zapisuje na ni.
<Kontrola čtení a zápisu>
a) Zkontroljte správnost zapojení elektrického napájení systému. Bližší
informace viz část 4.1.
(V tomto okamžiku nezapínejte elektrické napájení systému.)
b) Zasuňte paměťovou SD kartu.
c) Zapněte el. napájení systému.
d) Když bylo čtení / zápis úspěšně dokončeno, dioda LED4 svítí. Pokud
dioda LED4 dále bliká nebo nesvítí vůbec, systém nemůže SD kartu
přečíst nebo na ni nemůže zapisovat.
(7) Postupujte podle pokynů a předpisů výrobce paměťové SD karty.
(8) Pokud byla SD karta v kroku (6) detekována jako nečitelná, zformátujte ji.
Tím se může stát čitelnou.
Program pro formátování SD karty si stáhněte z následující webové stránky.
Domovská stránka asociace SD: https://www.sdcard.org/home/
+.-!Jednotka /0)!podporuje souborový systém!/10, nepodporuje souborový
systém!20/&*
(10) Společnost Mitsubishi Electric nelze činit částečně ani zcela odpovědnou za
škody, včetně nemožnosti zapisování na paměťovou SD kartu, a za zničení
nebo ztrátu uložených dat či podobné škody. Podle potřeby uložená data
zálohujte.
(11) Při zasouvání a vysouvání SD karty se nedotýkejte jiných elektronických
součástek na elektronické desce jednotky FTC, může to desku poškodit nebo
zničit.
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Logo

Kapacita
2 GB až 32 GB *2
9ychlostní třídy
Všechny
!!%ogo!&'!je ochrannou známkou!&'#()$!%%)*
%ogo miniSD je ochrannou známkou SD-3C, LLC.
%ogo microSD je ochrannou známkou SD-3C, LLC.
*1 Pro zpracování nastavení hlavního ovládání nebo pro kontrolu provozních dat
je potřeba servisní software Ecodan (k použití na PC).
*2 Paměťová SD karta s kapacitou 2 GB postačí pro záznam provozních
protokolů až 30ti dnů.

!" Nastavení přepínačů (#$%"s&$'())
!*"Funkce přepínačů (#ip"s&$'())
SW5

Na elektronické desce jednotky FTC je 5 bloků s malými bílými přepínači (Dip
switch). Číslo každého přepínače je na elektronické desce natištěno vedle
dotyčného bloku přepínačů. Slovo ON je natištěno na elektronické desce a zároveň
i na vlastním bloku přepínačů. K nastavení přepínačů potřebujete tenký tupý
předmět, např. kuličkovou tužku apod.

SW4
SW3

Nastavení přepínačů jsou uvedena níže v tabulce 5.1.1.
Než budete měnit nastavení přepínačů, dejte pozor, aby bylo vypnuto elektrické
napájení jak jednotky FTC, tak i venkovní jednotky.
Pro řízení kaskády venkovních jednotek s FTC (Podružná) nahlédněte do části
9.3.2.

SW2
SW1
<Obr. 5.1.1>

+řepínač

Funkce

SW1 SW1-1 Kotel

OFF
BEZ kotle

,ovární nastavenímodel vnitřní jednotky

ON
S kotlem

OFF

SW1-2 Max. výstupní teplota vody tepelného čerpadla 55ºC

60ºC

ON *1

SW1-3 Zásobník TV

SE zásobníkem TV

BEZ zásobníku TV

SW1-4 Přímotopná patrona

BEZ přímotopné patrony

S přímotopnou patronou

SW1-5 Pomocný ohřívač

BEZ pomocného ohřívače

S pomocným ohřívačem

SW1-6 Funkce (pozice) pomocného ohřívače

Pouze pro Topení

Pro Topení a Ohřev TV

SW1-7 Typ venkovní jednotky

Splitový

Kompaktní

SW1-8 Prostorové dálkové ovládání

BEZ prostorového dálkového ovládání S prostorovým dálkovým ovládáním

OFF: PAC-IF061B-E, PAC-SIF051B-E
ON : PAC-IF062B-E
OFF: PAC-IF061B-E, PAC-SIF051B-E
ON : PAC-IF062B-E
OFF
OFF
OFF: PAC-IF061B-E, PAC-SIF051B-E
ON : PAC-IF062B-E
OFF

SW2 SW2-1 Logická inverze vstupu (IN1) pro prostor. termostat 1 Zastavení provozu zóny 1 při sepnutí vstupu Zastavení provozu zóny 1 při rozepnutí vstupuOFF
SW2-2 Logická inverze vstupu (IN2) pro Flow switch1 Detekce chyby při sepnutí vstupu

Detekce chyby při rozepnutí vstupu OFF

SW2-3 Omezení výkonu pomocného ohřívače

Neaktivní

Aktivní

OFF

SW2-4 Režim Chlazení
Není použit
Automatické přepnutí na jiný topný zdroj
Neaktivní
SW2-5
(Když se venkovní jednotka zastaví kvůli chybě)

Je použit

OFF

Aktivní *2

OFF

SW2-6 Taktovací nádoba

BEZ taktovací nádoby

S taktovací nádobou

OFF

SW2-7 Regulace teploty ve 2 topných zónách

Není použita

Je použita *6

OFF

SW2-8 Snímač průtoku

BEZ snímače průtoku

SE snímačem průtoku

OFF

SW3 SW3-1 Logická inverze vstupu (IN6) pro prostor. termostat2 Zastavení provozu zóny 2 při sepnutí vstupu Zastavení provozu zóny 2 při rozepnutí vstupu OFF
SW3-2 Logická inverze vstupu (IN3) pro Flow switch2 Detekce chyby při sepnutí vstupu

Detekce chyby při rozepnutí vstupu OFF

SW3-3 Logická inverze vstupu (IN7) pro Flow switch 3 Detekce chyby při sepnutí vstupu

Detekce chyby při rozepnutí vstupu OFF

SW3-4 Měřič el. energie

BEZ měřiče el. energie

S měřičem el. energie

SW3-5 Funkce režimu Topení *3

Neaktivní

Aktivní

SW3-6 Řízení ZAP/VYP 2 topných zón

Neaktivní

Aktivní

OFF
OFF: PAC-IF061B-E, PAC-SIF051B-E
ON : PAC-IF062B-E
OFF

SW3-7 Tepelný výměník pro TV

Tepelný výměník v zásobníku TV

Externí tepelný výměník

OFF

SW3-8 Měřič tepla

BEZ měřiče tepla

S měřičem tepla

Není použito

Je použito

OFF
OFF: PAC-IF061B-E, PAC-IF062B-E
ON :PAC-SIF051B-E
OFF

SW4 SW4-1 Řízení kaskády venkovních jednotek

SW4-2 Použití při řízení kaskády venkovních jedn. *7 Podružná
SW4-3

—

SW4-4 Provoz pouze vnitřní instalace (při instalaci) *4

Hlavní
—

—

OFF

Neaktivní

Aktivní

SW4-5 Nouzový provoz (provoz el. ohřevů)

Normální provoz

Nouzový provoz (provoz pouze el. ohřevů)OFF *5

SW4-6 Nouzový provoz (provoz kotle)

Normální provoz

Nouzový provoz (provoz pouze kotle)

OFF
OFF *5

SW5 SW5-1

—

—

—

OFF

SW5-2

—

—

—

OFF

SW5-3

—

—

—

OFF

SW5-4

—

—

—

OFF

SW5-5

—

—

—

OFF

SW5-6

—

—

—

OFF

SW5-7

—

—

—

OFF

SW5-8

—

—

—

OFF

<Tabulka 5.1.1>
+ozn.-"

.*!""/dyž je jednotka 0,1 zapojena s venkovní jednotkou"+23456+78234589, jejíž max. výstupní teplota vody je" :1;"musí být přepínač 89*5<"
nastaven v poloze OFF.
.<!"""=2,** bude dostupný!"Z bezpečnostních důvodů není tato funkce pro některé chyby dostupná!">V tomto případě musí být provoz systému
zastaven a v chodu bude pouze oběhové čerpadlo.)
.?!"",ento přepínač funguje pouze, když je zapojen zásobníkový modul ecodan s venkovní jednotkou"+234506+!"Když je zapojen jiný typ venkovní
jednotky; funkce režimu Topení je aktivní bez ohledu na to, zda je přepínač v poloze ON nebo v poloze OFF.
.@!""Aytápění a příprava teplé vody může být zajištěna pouze vnitřní jednotkou, jako elektrickým kotlem!">Viz"B !C"Provoz pouze vnitřní jednotkyB!D
*5. Pokud již není nouzový provoz nadále vyžadován, nastavte přepínač zpět do polohy OFF.
*6. Aktivní pouze, když je přepínač SW3-6 nastaven v poloze OFF.
*7. SW4-2 je dostupný, pouze když je přepínač SW4-1 v poloze ON.
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!" Nastavení přepínačů (#$%"s&$'())
5.2 Typ venkovní jednotky
Nastavte přepínač SW 1-7 do polohy odpovídající typu nainstalované venkovní jednotky.
*+",-.
OFF
ON

Nastavení
Splitový typ
Kompaktní typ

Poznámka
Nutné zapojení teplotního čidla TH2
Nezapojujte teplotní čidlo TH2

Nastavte přepínač SW 1-2 do polohy odpovídající maximální možné teplotě výstupní otopné vody, ohřívané pouze tepelným čerpadlem.
*+",-/
OFF
ON

Nastavení
55 °C
60 °C

Pokud je nainstalovaná venkovní jednotka ze série PUHZ-RP/SUHZ-SW nastavte přepínač SW1-2 do ON, jinak nastavte SW 1-2 do OFF.
Pozn.: Když je přepínač SW 1-2 v OFF (55°C) a není nainstalován žádný el. ohřev (*), ‘Program Legionella’ NENÍ dostupný.
* Nastavení přepínače SW proveďte, když není nainstalován žádný elektrický ohřev.
*+",-/
OFF
OFF

*+",-0
OFF
OFF

*+",ON
OFF

*+",-1
OFF
(ON/OFF)

5.3 Nastavení funkcí
Nastavte přepínač SW 1-1 dle toho, zda je kotel součástí systému.
*+",-,
OFF
ON

*+"2-0
OFF
ON

Nastavení
BEZ kotle
S kotlem

Když je přepínač SW 1-1 v OFF, náhradní provoz kotle není dostupný.
Nastavte přepínač SW 1-3 dle toho, zda je zásobník TV součástí systému.
*+",-2
OFF
ON

Nastavení
BEZ zásobníku TV
SE zásobníkem TV

Poznámka
Nezapojujte teplotní čidlo THW5
Nutné zapojení tepl. čidla THW5

Když je přepínač SW 1-3 v OFF, režim Ohřev TV není dostupný.
Nastavte přepínač SW 1-4 dle toho, zda je přímotopná patrona součástí systému.
*+",-0
OFF
ON

Nastavení
BEZ přímotopné patrony
S přímotopnou patronou

Nastavte přepínač SW 1-5 dle toho, zda je pomocný ohřívač součástí systému.
*+",OFF
ON

Nastavení
BEZ pomocného ohřívače
S pomocným ohřívačem

Nastavte přepínač SW 1-6 dle funkce (pozice) pomocného ohřívače.
*+",-1
OFF
ON

Nastavení
Pouze pro Topení
Pro Topení a Ohřev TV

Nastavte přepínač SW 2-6 dle toho, zda je taktovací nádoba součástí systému.
*+"/-1
OFF
ON

Nastavte přepínač SW 3-4 dle toho, zda je použit měřič el. energie.

Nastavení
BEZ taktovací nádoby
S taktovací nádobou

Když je přepínač SW 2-6 v OFF, náhradní provoz kotle není dostupný.
Když je přepínač SW 2-7 v OFF, regulace teploty ve 2 topných zónách není dostupná.

Nastavte přepínač SW 3-6 pro aktivaci nebo deaktivaci řízení ZAP/VYP 2 topných zón.
*+"2-1
OFF
ON

Nastavení
Neaktivní
Aktivní

Když je přepínač SW 2-7 v OFF, regulace teploty ve 2 topných zónách není dostupná.
Nastavte přepínač !" #$% dle toho, zda je snímač průtoku součástí systému&
*+"/-3
OFF
ON
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Nastavení
'EZ snímače průtoku
!E snímačem průtoku

Nastavení
Neaktivní
Aktivní

Nastavte přepínač SW 3-7 dle typu tepelného výměníku pro TV.
*+"2-.
OFF
ON

Nastavení
Tepelný výměník v zásobníku TV
Externní tepelný výměník

Nastavte přepínač SW 3-8 dle toho, zda je použit měřič tepla.
*+"2-3
OFF
ON

Nastavení
BEZ měřiče tepla
S měřičem tepla

Nastavte přepínač SW 4-1 pro volbu aktivace nebo deaktivace řízení
kaskády venkovních jednotek.
*+"0-,
OFF
ON

Nastavení
Neaktivní
Aktivní

Když je přepínač SW 4-1 v OFF, řízení kaskády venk. jedn. není dostupné.
Nastavte přepínač SW 4-2 pro určení jednotky FTC jako Hlavní nebo Podružná
při řízení kaskády venkovních jednotek.
*+"0-/
OFF
ON

Nastavení
Podružná
Hlavní

Když je řízení kaskády venkovních jednotek neaktivní, nastavení SW 4-2 není
vyžadováno.

Nastavte přepínač SW 2-7 pro volbu aktivace nebo deaktivace regulace teploty ve 2 topných zónách.
*+"/-.
OFF
ON

Nastavení
BEZ měřiče el. energie
S měřičem el. energie

!" Nastavení přepínačů (#$%"s&$'())
<Souhrn nastavení funkcí>
*+",-2
4Zásobník TV5
ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

*+",-0
*+",*+",-1
(Přímotopná patrona) (Pomocný ohřívač) (F67k(e pom. ohř.5
OFF
(Přímotopná
patrona NENÍ
součástí systému)

ON
(Pomocný
ohřívač JE
součástí
systému)

ON
(Pro obojí:
vytápění a zásobník
TV)

Schéma systému

3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač
THW2

ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

ON
(Přímotopná
patrona JE
součástí systému)

ON
(Pomocný
ohřívač JE
součástí
systému)

ON
(Pro obojí:
vytápění a zásobník
TV)

3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

Přímotopná patrona

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač
THW2

ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

OFF
(Přímotopná
patrona NENÍ
součástí systému)

ON
(Pomocný
ohřívač JE
součástí
systému)

OFF
(Pouze pro
vytápění)

3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

THW1
Pom. ohřívač

Otopná plocha

THW2

ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

OFF
(Přímotopná
patrona NENÍ
součástí systému)

OFF
(Pomocný
ohřívač NENÍ
součástí
systému)

—
3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

THW1

Otopná plocha

THW2

ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

ON
(Přímotopná
patrona JE
součástí systému)

ON
(Pomocný
ohřívač JE
součástí
systému)

OFF
(Pouze pro
vytápění)

3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

Přímotopná patrona

THW1
Pom. ohřívač

Otopná plocha

THW2

ON
(Zásobník TV
JE součástí
systému)

ON
(Přímotopná
patrona JE
součástí systému)

OFF
(Pomocný
ohřívač NENÍ
součástí
systému)

—
3-cestý
ventil (*)

Zásobník
TV

THW5

Přímotopná patrona

THW1

Otopná plocha

THW2

OFF
(Zásobník TV
NENÍ součástí
systému)

OFF
(Zásobník TV
NENÍ součástí
systému)

OFF
(Přímotopná
patrona NENÍ
součástí systému)

OFF
(Přímotopná
patrona NENÍ
součástí systému)

ON
(Pomocný
ohřívač JE
součástí
systému)

OFF

OFF
(Pomocný
ohřívač NENÍ
součástí
systému)

—

THW1
Otopná plocha

Pom. ohřívač
THW2
THW1

Otopná plocha

THW2

* Použití dvou 2-cestných ventilů může plnit stejnou funkci jako 3-cestný ventil.
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5.4 Provozní nastavení
Nastavte přepínač SW 1-8 dle toho, zda je prostorové dálkové ovládání součástí systému.
*+",-.
Nastavení
OFF
BEZ prostorového dálk. ovládání
ON
S prostorovým dálk. ovládáním
Nastavte přepínač SW 2-1 pro volbu logiky vstupu (IN1) pro prostorový termostat 1.
*+"/-,
Nastavení
OFF
Zastavení provozu při sepnutí vstupu
ON
Zastavení provozu při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač !" #$# pro volbu logiky vstupu (IN2) pro flow switch 1%
*+"/-/
Nastavení
OFF
Porucha detekována při sepnutí vstupu
ON
Porucha detekována při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač SW 2-3 pro volbu aktivace nebo deaktivace omezení výkonu pomocného ohřívače.
*+"/-0
Nastavení
OFF
Neaktivní
ON
Aktivní
Když je přepínač SW 2-3 v ON, provoz pomocného ohřívače 2 není dostupný. (Je dostupný pouze provoz pomocného ohřívače 1)
Pozn.: 1 Když instalujete jeden pomocný ohřívač, použijte OUT6 (Pomocný ohřívač 1) a nastavte přepínač SW2-3 do ON.
2 Když instalujete dva pomocné ohřívače, použijte OUT6 (Pomocný ohřívač 1) a OUT7 (Pomocný ohřívač 2). V tomto případě použijte OUT7 (Pomocný ohřívač 2)
pro připojení toho s větší kapacitou.
Odkaz: Souhrn řízení pomocných ohřívačů
Pomocné ohřívače jsou řízeny dle následujících třech kroků.
Pomocný ohřívač 1
Pomocný ohřívač 2
(OUT6)
(OUT7)
VYP

ZAP

VYP

VYP

KROK 1

ZAP

VYP

KROK 2

VYP

ZAP

KROK 3

ZAP

ZAP

Takto je řízen pomocný ohřívač,
když je přepínač SW2-3 v ON.

Nastavte přepínač SW 2-4 pro volbu aktivace nebo deaktivace režimu Chlazení.
*+"/-1
Nastavení
OFF
Není použit
ON
Je použit
Když je přepínač SW 2-4 v OFF, režim Chlazení není dostupný.
Nastavte přepínač SW 2-5 pro volbu automatického přepnutí na provoz jiného topného zdroje. (Když se venkovní jednotka zastaví z důvodu chyby.)
!"#$%
OFF
ON

Nastavení
Neaktivní
Aktivní

Nastavte přepínač SW 3-1 pro volbu logiky vstupu (IN6) pro prostorový termostat 2.
!"&$'
Nastavení
OFF
Provoz se zastaví při sepnutí vstupu
ON
Provoz se zastaví při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač !" #$% pro volbu logiky vstupu (IN3) pro flow switch 2&
!"&$#
Nastavení
OFF
Chyba detekována při sepnutí vstupu
ON
Chyba detekována při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač !" #$# pro volbu logiky vstupu '(N7) pro flow switch 3&
!"&$&
Nastavení
OFF
Chyba detekována při sepnutí vstupu
ON
Chyba detekována při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač SW 3-5 pro volbu aktivace nebo deaktivace režimu Topení.
!"&$%
Nastavení
OFF
Neaktivní
ON
Aktivní
Když není připojen model venkovní jednotky PUHZ-FRP, režim Topení je vždy aktivní, bez ohledu na polohu nastavení přepínače SW3-5.
Nastavte přepínač SW 4-4 pro volbu aktivace nebo deaktivace provozu pouze vnitřní jednotky.
!"($(
OFF
ON
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Nastavení
Neaktivní
Aktivní

%)" Nastavení přepínačů (-./"s0.123)
%)%"*ouzový provoz"+provoz pouze s el. ohřevy,
Nouzový provoz je dostupný, když se na venkovní jednotce tepelného čerpadla vyskytne chyba, nebo v případě komunikační chyby.
Tento provoz využívá pomocného ohřívače nebo přímotopné patrony jako topného zdroje a automaticky řídí přepínání režimů Ohřev TV a Topení. Když není systém
vybaven el. ohřevem, nouzový provoz není dostupný.
Před spuštěním nouzového provozu vypněte elektrické napájení venkovní jednotky a jednotky FTC (Hlavní) a poté nastavte přepínač SW4-5 do ON. Potom pro spuštění
nouzového provozu zapněte elektrické napájení jednotky FTC (Hlavní). Jednotka FTC (Hlavní) může být el. napájena z venkovní jednotky nebo ze samostataného zdroje
napájení.
Pokud nebude již nouzový provoz po delší dobu vyžadován, vypněte elektrické napájení venkovní jednotky a jednotky FTC (Hlavní), poté nastavte přepínač SW4-5 zpět do
polohy OFF.

5.6 *ouzový provoz"+provoz pouze s kotlem)
Nouzový provoz je dostupný, když se na venkovní jednotce tepelného čerpadla vyskytne chyba, nebo v případě komunikační chyby.
Tento provoz využívá kotle jako topného zdroje a automaticky řídí režim Topení. Když není systém vybaven kotlem, nouzový provoz není dostupný. Před spuštěním nouzového
provozu vypněte elektrické napájení venkovní jednotky a jednotky FTC (Hlavní) a poté nastavte přepínač SW 4-6 do ON. Potom pro spuštění nouzového provozu zapněte
elektrické napájení jednotky FTC (Hlavní). Jednotka FTC (Hlavní) může být el. napájena z venkovní jednotky nebo ze samostataného zdroje napájení.
Pokud nebude již nouzový provoz po delší dobu vyžadován, vypněte elektrické napájení venkovní jednotky a jednotky FTC (Hlavní), poté nastavte přepínač SW4-6 zpět do
polohy OFF.

5.7 Provoz pouze vnitřní jednotky (při instalaci)
V případě, že je vyžadován provoz tepelného čerpadla (příprava TV nebo vytápění) ještě před instalací venkovní jednotky tepelného čerpadla, např. při instalaci systému
apod., lze využít pomocný ohřívač ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla (*1).
*1 Pouze model vnitřní jednotky s pomocným ohřívačem.
*2 Není možné u systému řízení kaskády venkovních jednotek.
1. Spuštění provozu
) Zkontrolujte, že je el. napájení vnitřní jednotky VYPNUTÉ a nastavte přepínač SW*$* + SW*$, do -.&
) /APNĚTE el. napájení vnitřní jednotky&
2. Ukončení provozu*
) VYPNĚTE el. napájení vnitřní jednotky&
) .astavte přepínače SW*$* + SW*$, do -00&
*Když ukončíte provoz pouze vnitřní jednotky, po připojení venkovní jednotky a spuštění normálního provozu zkontrolujte nastavení připojené vnitřní jednotky.
Pozn.:
Delší doba tohoto způsobu provozu může mít vliv na životnost pomocného ohřívače.

31

6. Před spuštěním zkušebního provozu
6.1. Kontrola
Po dokončení instalace tepelného čerpadla, elektrikářských a topenářských prací, zkontrolujte těsnost chladivového okruhu, kompletnost systému, správnost elektrického
zapojení a polaritu elektrických vodičů.
Pro kontrolu rezistance mezi svorkami napájení a uzemněním, která má činit minimálně !" #$ použijte%&""'()*+ový ),-m.+/!
Výstraha:
ystém nepoužívejte, pokud je rezistance nižší než !"# $%"
Pozor:
Tuto kontrolu neprovádějte na svorkách řídicího vedení&'nízkonapěťový okruh("

6.2. Vlastní kontrola systému
Když se po sepnutí elektrického napájení nebo při provozu vyskytnou chyby:
0% 1etaily indikované chyby
Zobrazí se kód chyby, jednotka, chladivová adresa a telefonní číslo.
Telefonní číslo se zobrazí, pokud bylo do systému vloženo.
0% Smazání chyby
Stiskněte tlačítko F4 (RESET) a funkční tlačítko F3 (Ano) pro smazání aktuální
chyby.

Kód

Činnost

Chyba

L3

Ochrana proti přehřátí otopné vody v topném okruhu

L4

L6
L8

Ochrana proti přehřátí vody v zásobníku TV
Selhání teplotního čidla vnitřní instalace (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7,
THW8, THW9)
Funkce protimrazové ochrany vodního okruhu
Chyba při provozu režimu Topení

L9

F)6%764+8,%39)6%764+8,% :%;:%<5 nebo snímač průtoku =.+.koval nízký průtok
v primárním okruhu

LC

Ochrana proti přehřátí otopné vody v okruhu kotle

LD
LE
LF

Selhání teplotního čidla v okruhu kotle (THWB1, THWB2)
Chyba provozu kotle
Selhání snímače průtoku

LH

Protimrazová ochrana vodního okruhu kotle

LJ

Chyba při přípravě TV (typ externího tepelného výměníku)

LL

Chyby v nastavení přepínačů na elektronické desce jednotky FTC

J0
P1
P2

Chyba komunikace mezi FTC a přijímačem prostorového dálkového ovládání
Selhání teplotního čidla (prostorové čidlo) (TH1)
Selhání teplotního čidla (teplota kapalného chladiva) (TH2)

P6

Protimrazová ochrana deskového výměníku

J1 - J8

Chyba komunikace mezi přijímačem prost. dálk. ovládání a prost. dálk. ovládáním

E0 - E5

Chyba komunikace mezi hlavním ovládáním a FTC

E6 - EF

Chyba komunikace mezi FTC a venkovní jednotkou

E9

Venkovní jednotka nepřijímá žádný signál z venkovní jednotky.

U*, F*

Porucha venkovní jednotky

L5

Objemový průtok se mohl snížit. Proveďte kontrolu zaměřenou na;
2%únik vody netěsnostmi%%
2%ucpání filtru
2%funkci oběhového čerpadla%3chyba se může objevit během plnění
p/4-árního okruhu. V plnění pokračujte a hlášení chyby%zrušte!5
Zkontrolujte přímotopnou patronu (zásobník TV) a její jistič (stykač).
Zkontrolujte odpor čidla.
Viz činnost pro L3.
Teplotní čidla, která se rozpojila opět zapojte.
>iz činnost pro%?<!%Když snímač průtoku nebo 9)6%764+8,%nepracuje,
vyměňte jej.
Pozor: Ventily čerpadla mohou být velmi horké, pracujte opatrně.
Zkontrolujte, zda nastavená teplota pro topení kotlem nepřesahuje
omezení. (Viz manuál k teplotním čidlům "PAC-TH011HT-E")
Objemový průtok v topném okruhu kotle se mohl snížit. Zkontrolujte:
2% únik vody netěsnostmi
2% ucpání filtru
2% funkci oběhového čerpadla
Zkontrolujte odpor čidla.
Viz činnost pro L8. Zkontrolujte stav kotle.
@kontrolujte kabel snímače průtoku zda není poškozen nebo rozpojen!
Objemový průtok v topném okruhu kotle se mohl snížit. Zkontrolujte:
2% únik vody netěsnostmi
2% ucpání filtru
2% funkci oběhového čerpadla
2%@kontrolujte zapojení teplotního čidla pro zásobník TV%3ABC&5!
2%Objemový průtok pitné vody se mohl snížit!
2%Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla!
Pro provoz kotle zkontrolujte, že je SW1-1 v ON (S kotlem) a SW2-6 v ON
(S taktovací nádobou).
Pro regulaci teploty ve 2 topných zónách zkontrolujte, že je SW2-7 v ON
(2 topné zóny) a SW2-6 v ON (S taktovací nádobou).
Zkontrolujte zapojení kabelu, zda není poškozen nebo rozpojen.
Zkontrolujte odpor čidla.
Zkontrolujte odpor čidla.
Viz činnost pro L3.
Zkontrolujte správné množství chladiva
@kontrolujte stav beterií prostorového dálkového ovládání!
Zkontrolujte spárování mezi přijímačem prost. dálk. ovl. a prost. dálk. ovládáním.
Proveďte zkoušku bezdrátové komunikace. (Viz manuál k bezdrátovému syst.)
Zkontrolujte zapojení kabelu, zda není poškozen nebo rozpojen.
Zkontrolujte, zda nebyla venkovní jednotka vypnutá.
Zkontrolujte zapojení kabelu, zda není poškozen nebo rozpojen.
Nahlédněte do Servisního manálu venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuté. Zkontrolujte zapojení kabelu,
zda není poškozen nebo rozpojen. Viz Servisní manál venkovní jednotky.
Viz Servisní manuál venkovní jednotky.

Pozn: Chybu zrušte vypnutím systému (na 3 sekundy stiskněte tlačítko E na hlavním ovládání).
V následující tabulce je popsáno určení LED diod (LED1 až 3), nacházejících se na elektronické desce jednotky FTC.
LED 1 (Napájení elektronické desky)
LED 2 (Napájení hlavního ovládání)
LED 3 (Komunikace mezi FTC a venkovní jednotkou)
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Indikuje, zda je dodáváno řídicí napájení. Ujistěte se, že tato LED dioda vždy svítí.
Indikuje, zda je dodáváno el. napájení pro hlavní ovládání. Tato LED dioda svítí pouze v případě, že má
jednotka FTC (Hlavní), připojená k venkovní jednotce, chladivovou adresu “0“.
Indikuje stav komunikace mezi FTC a venkovní jednotkou. Ujistěte se, že tato LED dioda vždy bliká.

7. Hlavní ovládání
Pozn. (Ochranná
známka pro
WEEE)

Tento symbol ochranné známky platí pouze pro země EU.
S)*+,-&ochranné známky je v souladu s článkem 14 směrnice&.#!./!0/12&345,6*7ce pro uživatele a přílohy&38"
Váš výrobek MITSUBISHI ELECTRIC je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
Tento symbol znamená, že by měla být elektrická a elektronická zařízení na konci své životnosti likvidována odděleně od běžného
komunálního odpadu. Prosím, zlikvidujte tato zařízení v místním sběrném / recyklačním centru.
V Evropské unii existují sběrná místa pro použitá elektrická a elektronická zařízení.
Prosím, pomozte nám zachovávat životní prostředí, ve kterém žijeme!

7.1. Bezpečnostní upozornění

PRO UŽIVATELE

9&&Před :4;<7-ací jednotky se ujistěte, že jste si přečetli všechna
=Bezpečnostní&upozornění”.
9&=Bezpečnostní upozornění>& ?oskytují velmi důležité informace
týkající se bezpečnosti. Proto se jimi řiďte.
9&&@řed připojením systému k elektrické síti informujte dodavatele
elektrické energie nebo získejte jeho souhlas.

)*+,-y&použité v <AB<u
Výstraha:
2pozornění, která je nutné respektovat, aby se zabránilo úrazům nebo i
ohrožení života.
Pozor:
Upozornění, která je nutné respektovat, aby se zabránilo škodám na
zařízení.
Symboly použité na obrázcích
: Označuje součástky, které musí být uzemněny.

Výstraha:
C& Pro 7?-:kace, které nejsou přístupné veřejnosti"
C& J
& ednotku nesmí instalovat uživatel sám. Obraťte se na autorizovaného
technika. Neodborná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru"&
C& &Na jednotku nestoupejte a neumisťujte na ni žádné předměty"&
C& &Jednotku nepostříkejte vodou a nedotýkejte se jí mokrýma rukama. Může
dojít k úrazu elektrickým proudem.
C& &V blízkosti jednotky nestříkejte hořlavými plyny. Může dojít k požáru"&
C& V
& blízkosti výfuku vzduchu z jednotky neumisťujte plynový kotel ani jiné
zařízení s otevřeným plamenem"&Může dojít k nedokonalému spalování.
C& P
& okud je jednotka v provozu, neodstraňujte čelní panel nebo kryt
ventilátoru.
C& &Pokud zaznamenáte mimořádně neobvyklý hluk nebo vibrace, zastavte
provoz, vypněte hlavní vypínač a obraťte se na dodavatele.

Pozor:
! !Pro stlačení tlačítek nepoužívejte žádné ostré předměty, protože by
mohlo dojít k poškození hlavního ovládání.
! !"ikdy neucpávejte ani nezakrývejte přívody nebo vývody vnitřní nebo
venkovní jednotky#!

C& &Do přívodů nabo výfuků vzduchu nikdy nestrkejte prsty, hole atd.&
C& Z
& aznamenáte-li podivný zápach, zastavte provoz, vypněte hlavní vypínač
a obraťte se na dodavatele. Jinak může dojít k poruše, úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
C& &Pokud je poškozen napájecí kabel, aby se předešlo nebezpečí, musí být vyměněn
výrobcem, nebo jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou"
C& T
& oto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud jim nebyl poskytnut osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost dohled nebo instruktáž, která se týká
použití zařízení.
C& &Aby se zajistilo, že si děti nebudou se zařízením hrát, měly by být pod
dohledem.
C& &Pokud dojde k úniku chladiva, zastavte provoz systému, důkladně
vyvětrejte místnost a kontaktujte dodavatele.
C& &Neinstalujte zařízení na místě, kde převládá po delší dobu teplé a vlhké prostředí"
$ikvidace jednotky!
Ohledně likvidace jednotky se obraťte na dodavatele.
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7. Hlavní ovládání
7.2 Hlavní ovládání

<Části hlavního ovládání>

A

Ozn.

Název

Funkce

A
B

Displej
MENU

C
D
E

ZPĚT
!OTVRDIT
ZAP/VYP
Prázdniny

Okno, v němž se zobrazují všechny informace.
Přístup k nastavením systému pro první
uvedení do provozu a přizpůsobení
Návrat do předchozího menu.
Pro volbu nebo uložení. (Tlačítko Enter)
Když je systém vypnutý, znovu se zapne jedním
stisknutím. Další stisknutí při již zapnutém systému
aktivuje režim Prázdniny. Když podržíte tlačítko
stisknuté 3 sekundy, systém se vypne. (*1)
Pro rolování v menu a přizpůsobení nastavení.
Funkce je závislá na menu, které se zobrazuje na
displeji A.

F1-4

F1

F2

F3

F4
*1
Když je systém odpojený od elektrického napájení nebo je elektrické
napájení přerušené, bezpečnostní funkce systému (např. protimrazová
ochrana) NEFUNGUJÍ. Pamatujte, že se celý systém může poškodit, jestliže
tyto bezpečnostní funkce nejsou aktivní#

E

B

C

<Symboly v hlavním zobrazení displeje>
Název
&opis

%

1
12

15

14 11

Funkční tlačítka

1

2

3

2

Program
Legionella
Tepelné
čerpadlo

Je-li zobrazen tento symbol, je aktivovaný program
pro ochranu proti bakteriím Legionella.
‘Tepelné čerpadlo’ pracuje.
Odmrazování.
Nouzový provoz.

10

3

Elektrický ohřev

4

Požadovaná
teplota

13

4
9

5

Volba

6
7
8

+
Z1

Z2

Informace
8

Když je zobrazen tento symbol ‘Elektrické ohřevy’
(pom. ohřívač nebo přímot. patrona) jsou v provozu.
"onst. teplota otopné vody
Prostorová teplota
Ekvitermní křivka
Stisknutím funkčního tlačítka pod touto ikonou se
zobrazí okno pro rychlou volbu stavu systému.
Zvýšení požadované teploty.
Snížení požadované teploty.
Stisknutím funkčního tlačítka pod touto ikonou
přepínáte mezi topnou zónou 1 a topnou zónou 2.
Stisknutím funkčního tlačítka pod touto ikonou se
zobrazí okno s informacemi.
Režim Topení
topná zóna 1 nebo topná zóna 2

9

Režim Topení/
režim Chlazení

10
11
12

Režim Ohřev TV Normální nebo EKO
Režim Prázdniny Když je zobrazen tento symbol, je ‘režim Prázdniny’ aktivní.
Časový program

Režim Chlazení
7

6

Hlavní zobrazení

5

Zakázané
Řízení serverem
Pohotovostní režim (Stand-by)
Pohotovostní režim (Stand-by) (*2)
Stop
Provoz
13

Aktuální
teplota

Aktuální prostorová teplota
Aktuální teplota teplé vody v zásobníku TV

14

Tlačítko MENU je zablokované nebo je zakázáno
přepínání provozních režimů mezi Ohřev TV a
Topení v okně menu Volba.(*3)

15

SD karta je vložena. Normální stav.
SD karta není vložena. Nenormální stav.

*2 Tato jednotka je v pohotovostním režimu (Stand-by), zatímco jiná(é)
vnitřní jednotka(e) jsou v provozu dle priority.
*3 Pro zablokování/odblokování menu, stiskněte současně na dobu
3 sekund tlačítka ZPĚT a POTVRDIT.
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7. Hlavní ovládání
Nastavení hlavního ovládání
Po připojení elektrického napájení k venkovní jednotce a k jednotce FTC (Viz část 4.1) lze začít s vkládáním požadovaných nastavení systému prostřednictvím hlavního
ovládání.
1. Ověřte, že jsou všechny jističe a další bezpečnostní (pojistná) zařízení nainstalovaná správně a potom zapněte elektrické napájení systému.
!" Při prvním zapnutí hlavního ovládání se zobrazení automaticky samo přepne na okno s menu Obecná nastavení, postupně na okno pro nastavení jazyka a na okno pro
nastavení data a času.
3. Hlavní ovládání automaticky naběhne. Počkejte přibližně 6 minut, než se načtou menu pro obsluhu.
4. Když je ovládání připraveno, zobrazí se prázdné okno s vodorovnou linkou v horní části.
5. Pro zapnutí systému stiskněte tlačítko E (ZAP/VYP/Prázdniny) (viz str. 34). Před spuštěním provozu systému proveďte nastavení systému, jak je popsáno níže.

Hlavní menu
Menu pro provádění nastavení lze vyvolat stisknutím tlačítka MENU. Aby se
zabránilo tomu, že neproškolený uživatel nastavení nedopatřením změní, existují
dvě úrovně přístupu k menu; a menu Servis je chráněno heslem.
Uživatelská úroveň – krátké stisknutí
Když tlačítko MENU stisknete jednou a krátce, zobrazí se nabídka hlavního
menu bez možnosti úpravy nastavení. S nastavením NELZE pracovat a NELZE
je měnit. Tato úroveň přístupu uživateli umožňuje pouze nahlížet na nastavení,
ale nikoliv měnit jednotlivé parametry.
Úroveň pro instalačního technika – dlouhé stisknutí
Když tlačítko MENU podržíte stisknuté 3 sekundy, zobrazí se nabídka hlavního
menu s možností úpravy nastavení všech dostupných funkcí.
Následující položky lze (v závislosti na úrovni přístupu) buď jen číst, nebo také
upravovat.
*" Teplá voda"+TV,
*" Topení-.hlazení"
*" Časový program
*" Prázdniny
*" Obecná nastavení
*" /0123s"+chráněno heslem,

Hlavní menu
Dlouhé stisknutí

Běžný provoz

)

)

#"Pro výběr položky a rolování v menu použijte funkční tlačítka"$ "%"$&!
#"'ybraná položka"se zobrazí ve střední části displeje.
#"(ro výběr a možnost úpravy nastavení vybrané položky stiskněte tlačítko"POTVRDIT!
#"Pro další nastavení nahlédněte do <Struktura menu hlavního ovládání>,
použitím tlačítek
rolujete nebo funkčními tlačítky F1 až F4 vybíráte v menu.
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7. Hlavní ovládání
<Struktura menu hlavního ovládání>

Neomezený přístup
Pouze technik

Základní
Hl. zobrazení

*

F1
F4

!Krátké stisknutí pro systém s !topnou zónou"
Informace
Volba

F1 Přednost TV

ZAP ( )/VYP

F2 TV

ZAP ( )/Zakázané ( )/Čas. program ( )

F3 Topení/Chlazení

ZAP ( )/Zakázané ( )/Čas. program ( )

F4 Sledování energií

Krátké
stisknutí

Dlouhé stisknutí

Spotřeba elektrické energie
Vyrobená energie

Hlavní
menu
Menu
Hlavní
menu
Dlouhé
stisknutí

Šedivé položky se
týkají funkcí TV. Jsou
dostupné, pokud je
zásobník TV součástí
systému.

F1

TV
Legionella
Teplá voda (TV)
<Viz

>

F2 (

TV

Legionella

<Viz

>

Nast.)

; ; ; ; ; ;   

F4 (

Aktivní/Neaktivní
Max. tepl. TV
Max. pokles tepl. TV
Max. doba provozu režimu TV
Doba omezení režimu TV

; ; ; ; ; ;   

Teplota teplé vody
Frekvence
Čas spuštění
Max. doba provozu
Doba udržování max. tepl.

Nast)

(Zóna 1)

Topení dle prostor. tepl. (

!"opení s konst# tepl. vody$

)/Topení dle ekvit. křivky (

!%hlazení s konst. tepl# vody

F2 (Zóna 2)

Topení dle prostor. tepl. (

!"opení s konst# tepl. vody$

)/Topení dle ekvit. křivky (

!%hlazení s konst. tepl# vody

F3 (NÁHLED)

Náhled na ekvitermní křivku

F1

Topení/Chlazení

Normál/EKO

F3

F2

Zóna 1
F1

( N
F4
ast)

F2

Volba Zóny 1/2

Nastavení ekvitermní křivky

   

;;;;

F3

Parametry křivky
Přizpůsobení

F4
F2

Zóna 2

Parametry křivky

F3

Přizpůsobení

F4

(

; ; ; ; ; ;   

F4
Nast)

Okno 1 pro nastavení
období Časového programu 2

F2

F3

Nastavení období
Zóna 1

F4

Nast. času
Nast. tepl.

Uložit

Výběr
dne

Nast. času
Nast. tepl.

Uložit

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

Nast. času
Nast. tepl.

Uložit

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

Nast. času
Nast. tepl.

Uložit

Výběr
dne

Nast. času
Nast. času
Nast. tepl.

Náhled na časový rozvrh

F4

Náhled na časový rozvrh

F4

F4

F1

Volba Zóny 1/2

Časový program
<Viz

Zóna 2

Topení

Náhled na období
Čas. programu 2

Čas.
program 1

>
Volba
Čas. program 1/2

Zóna 1

F1

Volba Zóny 1/2

Chlazení

Zóna 2
F4

Náhled na časový rozvrh

TV
Zóna 1

Uložit
Výběr
dne

F4

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

F4

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

F4

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

F4

Náhled na časový rozvrh

Výběr
dne

Nast. času
Nast. tepl.

Výběr
dne

Nast. času

F1

Volba Zóny 1/2
Zóna 2

Topení
Čas.
program 2

Chlazení

Zóna 2
F4

Prázdniny
<Viz

TV
Aktivní/Neaktivní
Aktivní/Neaktivní

TV
Topení/
Chlazení

>

(

F3
Nast)

Menu Prázdniny

F1

F2

Zóna 1

F1

Volba Zóny 1/2

Volba Zóny 1/2

Uložit

F4

Náhled na časový rozvrh

Nast. času
Nast. tepl.
Nast. času
Nast. tepl.

Zóna 1
Zóna 2

Topení dle prostor. teploty
"opení s konst. tepl. vody
hlazení s konst. tepl. vody
&'()*+,-./0-)'12#
Topení dle prostor. teploty
Topení sroom
konst.
tepl. vody
Heating
temp.
hlazení s konst. tepl. vody

Datum/Čas

rrrrr/mm/dd/hh:mm

Jazyk

EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/ NO/PT/BG/PL/CS/RU

Letní čas

VYP/ZAP

Zobrazení tepl.

VYP/POKOJ/ZÁSOBNÍK/POK.&ZÁS.

<Viz

>

Formát času
°C/°F

24:00/12:00 AM/AM 12:00
°C/ °F
Výběr zóny pro Prost DO

Nast. čidla
Zóna 1
Volba Času/Zóny

Nastavení
prostor. čidla

F1

Nastavení čidla

Nast. čidla

F2

Volba Zóny 1/2

Zóna 2
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<Pokračování na další staně.>

Uložit

Uložit
Uložit

Uložit

Kontaktní číslo
Obecná
nastavení

Uložit

Volba Času/Zóny

TH1/Hlavní DO/
Prost DO1-8/ “Čas/
Zóna”
Nastavení času
Nastavení čidla
TH1/Hlavní DO/
Prost DO1-8/ “Čas/
Zóna”
Nastavení času
Nastavení čidla

7. Hlavní ovládání
<Struktura menu hlavního ovládání>

Neomezený přístup

<Pokračování z předchozí strany.>

Pouze technik
Šedivé položky se
týkají funkcí TV. Jsou
dostupné pouze když
je zásobník TV
součástí systému.

Základní
Hl. zobrazení
Menu
Dlouhé
stisknutí

Hlavní
menu
Servis

Chráněno
heslem
>

Manuální provoz
Nastavení funkcí
Korekce čidel

<Viz

ZAP/VYP
Dlouhé stisknutí
Zpoždění
ZAP/VYP
Zpoždění
ZAP/VYP (Pom. ohřívač/Přímotop. patrona)
Zpoždění

Nastavení Ekonomy pro čerp.
Pomocný ohřívač (Topení)

Pomocná nastavení

Pomocný ohřívač (TV)

Chod
Interval
Minimum
Snímač průtoku
Maximum
Standard (tepelné čerpadlo & el. ohřev)/El. ohřev (pouze el. ohřev)/
Kotel/Hybridní (tepelné čerpadlo & el. ohřev/kotel)
Řízení směšovacího ventilu

Nastavení zdroje tepla
Stupeň ot. čerp.
Provozní nastavení

Provoz
Topení

Rozsah teploty vody

Min. teplota
Max. teplota

Řízení prostor.
teploty

Režim
Interval

Nastavení tepl. diference

ZAP/VYP
Spodní mez
Horní mez

Funkce protimrazové
ochrany

Teplota vody
Venkovní teplota

Současný provoz

ZAP/VYP
Venkovní teplota
ZAP/VYP
Venkovní teplota
Hybridní
nastavení Venkovní teplota
Priorita
Venk. tepl./
Náklady /CO2
Elektřina
Cena
Kotel

Funkce extr. venk.
teploty

Nastavení kotle *1

Rozvrh
Emise
CO2

Inteligentní
nastavení

Zdroj tepla

ZAP/VYP

(

(

Zvýšení
tepl. vody
Snížení
tepl. vody

Krok snížení tepl.
Interval pro snížení

Pomocný ohřívač 1
Pomocný ohřívač 2
Přímotopná patrona
Čerp. 1
Čerp. 2
Čerp. 3

Výkon
pomocného
ohřívače
Nastavení
sledování
energií

Výkon tep. čerpadla
Účinnost kotle
Výkon pom.
ohřívače 1
Výkon pom.
ohřívače 2
Začátek & Konec
Max. tepl.
Doba setrvání na max. tepl.
Krok zvýšení tepl.
Interval pro zvýšení

Požad. tepl.
Funkce vysoušení
podlahy
Více informací je
uvedeno na
straně 45.

Elektřina
Kotel

Vstup pro čerp.
Nastavení vyrobené energie
Měřič el. energie

Nastavení ext. vstupu
Informace o chodu
Zobrazení snímaných teplot
Souhrn nastavení
Historie chyb
Zabezp. heslem
Manuální reset
SD karta *2

Měřič tepla
Nucený provoz (IN4)

VYP (Zdroj tepla)/Kotel

Venkovní termostat (IN5)

El. ořev/Kotel

Hlavní ovládání

Ano/Ne

FTC

Ano/Ne

SD Hlavní DO
Hlavní DO SD

F1

F2

F3

Výběr dat ke stažení
Výběr dat k nahrání

*1 Pro více informací nahlédněte do Instalačního manuálu k PAC-TH011HT-E.
*2 Nastavení SD karty pro řízení kaskády venkovních jednotek lze provést po ZAPNUTÍ el. napájení všech jednotek FTC (Hlavní/ Podružná).
Když se nezobrazí “DOKONČENO!”, operace nebyla správně dokončena. Před opětovným provedením operace, resetujte celý systém.
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7. Hlavní ovládání
Základní obsluha
Pro základní obsluhu vycházíme z hlavního zobrazení na displeji hlavního
ovládání, viz obrázek vpravo
V hlavním zobrazení na displeji je zobrazena požadovaná teplota, režim Topení,
režim Ohřev TV (když je zásobník TV součástí systému), použití doplňkových
topných zdrojů, režim Prázdniny a datum a čas.
Pro přístup k více informacím můžete použít funkční tlačítka. Když jste v tomto
zobrazení, stisknutím funkčního tlačítka F1 se zobrazí aktuální stav systému
a stisknutím funkčního tlačítka F4 se zobrazí okno s menu Volba.

Hlavní zobrazení

<Okno s menu Volba>
V tomto okně jsou zobrazeny hlavní provozní režimy systému.
!oužitím funkčních tlačítek přepínáte mezi stavy"Chod"#$%&"Zakázané"# ) a
Časový program (
) pro režimy Ohřev TV a Topení/Chlazení, nebo také pro
detailní informace o energiích a výkonu.
Menu Volba nabízí rychlé nastavení následujícího;
'" Přednostní ohřev TV #systém se zásobníkem TV%"("pro ZAP)VYP"stiskněte"*+
'" Režim Ohřev TV"#systém se zásobníkem TV%"(",ro změnu stavu režimu stiskněte"*'" Režim Topení)Chlazení"("pro změnu stavu stiskněte"*.
'" /ledování energií"
Jsou zobrazeny následující hodnoty energií.
: Celková spotřeba el. energie (za měsíc - k datu)
: Celková vyrobená energie (za měsíc - k datu)
Pro sledování hodnot energií v jednotlivých provozních režimech pro [za měsíc
- k datu/ poslední měsíc/ předposlední měsíc/ za rok - k datu/ poslední rok]
stiskněte funkční tlačítko F4 pro přístup do menu Sledování energií.
Pozn.:
Pokud je pro sledování energií vyžadována vyšší přesnost, měla by být
nastavena metoda pro zobrazení odpovídajících dat od e !"#$ího(ích)
měřiče(ů) el. energie%&Pro více informací kontaktujte vašeho dodavatele.

Okno s menu Volba

Hlavní menu
Pro přístup k nastavením v hlavním menu stiskněte tlačítko B
‘MENU’. Zobrazí se následující položky menu;
• Teplá voda (Jednotka FTC a externě dodaný zásobník TV)
• Topení/Chlazení
• Časový program
• Prázdniny
• Obecná nastavení
• Servis (chráněno heslem)

Okno hlavního menu

Obecná nastavení
1. V okně hlavního menu zvolte použitím funkčních tlačítek F2 a F3 ikonu
‘Obecná nastavení’ a výběr potvrďte stisknutím tlačítka POTVRDIT.
2. Použitím funkčních tlačítek F1 a F2 rolujte v nabídce menu. Když je vybraná
položka zvýrazněna, stiskněte tlačítko POVTRDIT pro možnost úpravy.
3. Použijte odpovídající funkční tlačítko pro volbu možnosti úpravy jednotlivých
položek obecného nastavení a pro uložení nastavení stiskněte tlačítko
POTVRDIT.
Obecná nastavení, která lze upravovat jsou
• Datum/Čas *Nastavte standardní místní čas.
• Jazyk
• Letní čas
• Zobrazení teploty
• Kontaktní číslo
• Formát času
• °C/°F
• Nastavení prostor. čidla
Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko ZPĚT.
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Ikona

Popis
Teplá voda (TV)
Topení / Chlazení
Časový program
Prázdniny
Obecná nastavení
Servis

7. Hlavní ovládání
<Nastavení prostor. čidla>
U nastavení prostorového čidla je důležité vybrat odpovídající prostorové čidlo v
souvislosti s režimem Topení, ve kterém je systém provozován.
1. V menu Obecná nastavení vyberte položku Nastavení prostorového čidla.

2. Když je aktivovaná regulace teploty ve 2 topných zónách a v případě použití
více prostorových dálkových ovládání vyberte v menu Výběr zóny pro prostor.
DO odpovídající topnou zónu pro přiřazení každého prostorového dálkového
ovládání.

3. V okně pro nastavení prostorového čidla vyberte prostorové čidlo, které se má použít
ke sledování prostorové teploty - samostatně pro topnou zónu 1 a pro topnou zónu 2.
Způsob regulace
("Regulace teploty"
(Instalační manuál))
A
B
C
D

Odpovídající výchozí nastavení prostor. čidla
Zóna 1

Zóna 2

Prost. DO 1-8 (po jednom
pro zónu 1 a zónu 2)
TH1
Hlavní ovládání
*

*
*
*
*

!"euvedeno #když je použit prostorový ter$%&'('!z externí dodávky)
Prost. DO 1-8 (po jednom pro topné zóny 1 a 2) (když je prostorové dálkové
ovládání použito jako prostorový termostat)
4. V okně pro nastavení čidla vyberte “Volba Času/Zóny, aby bylo možné různá
čidla používat podle časového řízení nastaveného v menu Volba Času/Zóny.
Prostorová čidla lze spínat čtyřikrát během 24 hodin.

Okno pro nastavení rozvrhu Čas/Zóna
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7. Hlavní ovládání
!"hřev teplé vody!#TV$ % Program L&'()*&++,
Menu Ohřev teplé vody (TV) / Program Legionella je určeno pro nastavení provozu
pro přípravu teplé vody v zásobníku TV.
-Nastavení režimu Ohřev teplé vody.
1. Zvýrazněte ikonu Teplá voda a stiskněte tlačítko POTVRDIT.
2. Pro volbu typu režimu Normální nebo EKO použijte funkční tlačítko F1.
3. Pro možnost nastavení parametrů držte 3 sekundy stisknuté tlačítko MENU, poté
zvolte “Teplá voda”.
4. Pro zobrazení nabídky menu režimu Ohřev TV stiskněte funkční tlačítko F2.
5. Pro rolování v menu použijte funkční tlačítka F2 a F3 a pro volbu jednotlivých
položek použijte tlačítko POTVRDIT. Popis nastavení je uveden v tabulce níže.
6. Použitím funkčních tlačítek vložte požadovanou hodnotu a stiskněte POTVRDIT.
Položka menu
Funkce
Max. tepl. TV
Max. pokles tepl. TV

Požadovaná teplota teplé vody v zásobníku TV
Teplotní rozdíl mezi Max. tepl. TV a teplotou, při které se aktivuje režim Ohřev TV

Rozsah

Jednotka /ých. hodnota

40 - 60
5 - 30

°C
°C

50
10

Max. doba provozu režimu TV Maximální doba povolená pro provoz režimu Ohřev TV

30 - 120

min

60

Doba omezení režimu TV Časový interval, následující po režimu Ohřev TV, kdy má režim Topení prioritu před režimem Ohřev
TV, dočasně bránící dalšímu ohřevu teplé vody v zásobníku TV
(Pouze po uplynutí Max. doba provozu režimu TV.)

30 - 120

min

30

Když si přejete změnit nastavení, kontaktujte dodavatele.

/ysvětlení provozu režimu Ohřev teplé vody (TV)
*!Když teplota teplé vody v zásobníku TV poklesne pod M!"#$%&'lota TV($o více
než$“Max. pokles teploty TV” (nastaveno technikem), spustí se režim Ohřev teplé
vody a výstupní voda bude z primárního topného/chladicího okruhu odkloněna
do okruhu se zásobníkem TV.
)$ *dyž teplota teplé vody v zásobníku TV dosáhne +M!"#$ %&'lota TV,, nastavené
technikem, nebo když je překročena ‘Max. doba provozu režimu TV’, nastavená
technikem, zastaví se provoz režimu Ohřev teplé vody.
)$-atímco je režim Ohřev teplé vody v provozu, primární výstupní voda není
směrována do topného/chladicího okruhu.
)$.římo po uplynutí +M!"#$doba provozu režimu TV,$bude aktivní funkce$ +Omezení
režimu TV,. Časový interval této funkce je nastaven technikem a během její
aktivity nelze (normálně) režim Ohřev teplé vody znovu spustit, aby měl systém
čas, v případě požadavku, dodávat výstupní vodu do topného/chladicího okruhu.
Avšak, není-li v této době aktuální potřeba topení/chlazení, systém automaticky
obnoví režim Ohřev teplé vody. Ten bude pokračovat, dokud systém neobdrží
požadavek na topení.
)$.o ukončení aktivity funkce$+Omezení režimu TV,$může režim Ohřev teplé vody
znovu pracovat a ohřev teplé vody v zásobníku TV bude pokračovat podle požadavků
systému.
<Režim EKO>
Režim Ohřev teplé vody může běžet buď v ‘Normálním’ režimu nebo v ‘EKO’ režimu.
Normální režim bude ohřívat teplou vodu v zásobníku TV rychleji, použitím plného
výkonu tepelného čerpadla. EKO režimu zabere ohřev teplé vody v zásobníku TV
delší dobu, avšak spotřebovaná energie bude nižší. Je tomu tak proto, že je
provoz tepelného čerpadla omezen signály z jednotky FTC, snímající teplotu teplé
vody v zásobníku TV.

eplota teplé vody
v zásobníku TV

Stop

Max. tepl.
TV
Max.
pokles tepl.
TV

Restart

Start

Čas
Režim
Ohřev TV

Režim
Ohřev TV

eplota teplé vody
v zásobníku TV

Stop

Max. tepl.
TV

Max. pokles
tepl. TV

Stop
Restart

Start

Čas
Max. doba
Doba omez. Režim
provozu režimu TV režimu TV Ohřev TV

Pozn.: Skutečná energie uspořená v EKO režimu se bude lišit podle
venkovní teploty.
Návrat do menu Ohřev teplé vody/Program Legionella.

Nastavení programu Legionella
1. Použijte funkční tlačítko F3 pro výběr stavu (aktivní ANO/NE) programu Legionella.
2. Pro možnost nastavení parametrů držte 3 sekundy stisknuté tlačítko MENU,
poté zvolte “Teplá voda” a stiskněte funkční tlačítko F4.
3. Použijte funkční tlačítka F1 a F2 pro procházení menu a výběr jednotlivých
položek proveďte stisknutím tlačítka POTVRDIT. Viz níže uvedená tabulka s
popisem daného nastavení.
4. Použitím funkčních tlačítek nastavte žádanou hodnotu a stiskněte tlačítko POTVRDIT.
Během programu Legionella se teplota teplé vody zvýší na více než 60°C pro
potlačení množení bakterií Legionella. Důrazně se doporučuje toto provádět v
pravidelných intervalech. Dodržujte doporučení dané místními předpisy.
Pozn.: Dojde-li k závadám na jednotce FTC, program Legionella nemusí
normálně fungovat.
Položka menu

Funkce

Rozsah

Jednotka

Teplota teplé vody
Frekvence
Čas spuštění
Max. doba provozu
Doba udržování max. tepl.

Požadovaná teplota teplé vody v zásobníku TV
Časový interval mezi jednotlivými spuštěními programu Legionella
Čas, kdy bude spuštěn program Legionella
Maximální doba povolená pro ohřev teplé vody v programu Legionella
Doba po dosažení max. teploty teplé vody v programu Legionella

60–70
1–30
0:00–23:00
1–5
1–120

°C
den

Když si přejete změnit nastavení, kontaktujte dodavatele.

40

hod
min

ých. hodnota
65
15
03:00
3
30

7. Hlavní ovládání
#ysvětlení provozu programu Legio$%&&'
+) , době -Čas spuštění., nastavené technikem, se výstupní voda odkloní do okruhu se
zásobníkem TV.
+) /dyž teplota teplé vody překročí)-Teplota teplé vody., nastavenou technikem (více
než 65°C), výstupní voda přestane být odkláněna do okruhu se zásobníkem TV.
+) 0atímco je program Legionella v provozu, primární výstupní voda není
směřována do topného chladicího okruhu.
!" #římo po dokončení provozu programu Legionella" bude aktivní funkce" $%oba
udržování"&'()"*+,l.-)"Časový interval této funkce je nastaven technikem a během
její činnosti se sleduje teplota teplé vody v zásobníku TV.
!" #oklesne-li teplota teplé vody na teplotu restartu programu Legionella, program
Legionella se opět spustí a výstupní voda z topného(ých) zdroje(ů) bude
odkloněna k zásobníku TV pro opětovné zvýšení teploty teplé vody. Jakmile
uplyne nastavený čas pro $%oba udržování max. tepl.-, program Legionella se
po dobu technikem nastavené Frekvence nespustí.
!" Je odpovědností technika zajistit, aby nastavení pro prevenci výskytu bakterií
Legionella (program Legionella) vyhovovala místním a národním předpisům.
Mějte na paměti, že program Legionella využívá podporu elektrických ohřevů
(jsou-li přítomny) k doplnění přiváděné energie tepelného čerpadla. Ohřívání
teplé vody v častých intervalech není efektivní a zvýší provozní náklady)"
.echnik by měl pečlivě zvážit nutnost ošetření prevence výskytu bakterií
Legionella, aby nedocházelo k plýtvání energie ohřevem teplé vody v
zásobníku TV ve zbytečně častých a dlouhých intervalech. Koncový uživatel
by měl porozumět důležitosti tohoto programu. OHLEDNĚ PREVENCE
VÝSKYTU BAKTERIÍ LEGIOENELLA VŽDY JEDNEJTE VE SHODĚ S
MÍSTNÍMI A NÁRODNÍMI PŘEDPISY PLATNÝMI PRO VAŠI ZEMI.

!eplota teplé vody
v zásobníku TV

Stop

Stop
Restart

Stop tepl.
Legionella
tepl. teplé vody
Restart tepl.

Start

Program
Legionella

Topení/ Program
Chlazení Legionella

Ukončení
programu
Čas

Doba udržování max. tepl.

(Program Legionella:
program prevence výskytu bakterií Legionella)

řednostní ohřev teplé vody
Přednostní ohřev teplé vody se používá pro vynucení provozu systému v režimu
Ohřev teplé vody. Při běžném provozu bude teplá voda v zásobníku TV ohřívána
buď na nastavenou požadovanou teplotu ‘Max. tepl. TV’ nebo po dobu ‘Max. doba
provozu režimu TV’, podle toho, co nastane dříve)" Bude-li však velká potřeba teplé
vody, lze funkci ‘Přednostní ohřev teplé vody’ použít k zabránění stálého přepínání do
topného/chladicího okruhu a k pokračování v přípravě teplé vody v zásobníku TV.
Provoz funkce Přednostní ohřev teplé vody se aktivuje stisknutím funkčního tlačítka
F1 a tlačítka ZPĚT v okně $/olba-)" #o dokončení provozu přípravy teplé vody se
systém automaticky vrátí k normálnímu provozu. Pro zrušení provozu Přednostní
ohřev teplé vody podržte stisknuté funkční tlačítko F1 v okně menu ‘Volba’.

Topení!"hlazení
Menu Topení/Chlazení se týká režimu Topení/Chlazení, standardně za použití
radiátorů, !"#$%&'ových jednotek nebo podlahového systému vytápění, v
závislosti na instalaci.
Provoz Topení nabízí 3 režimy
Topení dle prostorové teploty (funkce Automatická adaptace) (

•
•
•
•

)

(opení s konstantní tepl. vody)( )
)
Topení dle ekvitermní křivky (
Chlazení s konstantní teplotou vody (

)

<Režim Topení dle prostorové teploty (Automatická adaptace)>
Tento režim je detailně vysvětlen v části ‘Regulace teploty’ (Provozní manuál,
strana 4).
<Režim Topení s konstantní teplotou vody>
(eplota výstupní vody, proudící do topného systému je nastavena technikem tak,
aby co nejlépe vyhovovala navrženému topnému systému a požadavkům uživatele.
#ysvětlení provozu režimu Topení dle ekvitermní křivky
V průběhu pozdního jara a v průběhu léta je potřeba vytápění výrazně snížena.
Aby se ošetřilo, že tepelné čerpadlo nebude ohřívat výstupní otopnou vodu na
vysoké teploty, lze využít režim Topení dle ekvitermní křivky pro zvýšení účinnosti
systému a snížení provozních nákladů.
Ekvitermní křivky se využívá pro automatické nastavení teploty výstupní otopné vody
pro topení v závislosti na venkovní teplotě. Jednotka FTC využívá informace od
teplotního čidla venkovní teploty a teploty výstupní otopné vody, aby se zajistilo,
že tepelné čerpadlo nebude ohřívat otopnou vodu na zbytečně vysoké teploty,
když to okolní podmínky nevyžadují.
Technik nastaví parametery závislosti v souladu s okolními podmínkami a typem
otopné soustavy Vašeho domu. Uživatel by poté neměl mít potřebu toto nastavení
měnit*)Pokud přesto usoudíte, po adekvátní době provozu, že je Váš dům
nedotápěn nebo přetápěn, kontaktujte dodavatele, který může systém zkontrolovat,
zda nedošlo k nějakým problémům a také změnit nastavení parametrů pro Topení.

: Teplota výstupní vody.
: Venkovní teplota.
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7. Hlavní ovládání
!Prázdniny
Režim Prázdniny lze použít pro provoz systému se záměrně nižšími teplotními
požadavky a s tím spojenou nižší spotřebou v době, kdy nejsou uživatelé delší
dobu přítomni. Režim Prázdniny lze provozovat s nižší konstantní teplotou
otopné vody nebo s nižší prostorovou teplotou pro režimy Topení s konstantní
teplotou vody nebo Topení dle ekvitermní křivky ' také se týká režimu Ohřev
teplé vody.""
Při hlavním zobrazení stiskněte tlačítko E. Dejte pozor ať tlačítko E nedržíte
stisknuté příliš dlouho, protože byste mohli ovládání a systém vypnout.
Jakmile je zobrazeno okno pro aktivaci režimu Prázdniny, můžete režim aktivovat/
deaktivovat a nastavit dobu trvání provozu v režimu Prázdniny.
• Pro aktivaci nebo deaktivaci režimu Prázdniny stiskněte tlačítko F1.
• Použijte funkční tlačítka F2, F3 a F4 pro nastavení data, od kterého chcete
provoz vytápění v režimu Prázdniny aktivovat a deaktivovat.
<Nastavení parametrů pro režim Prázdniny>
Viz struktura menu v “7.2 Hlavní ovládání” v Instalačním manuálu.
#okud bude třeba upravit nastavení parametrů pro režim Prázdniny jako např.
požadovanou konstantní teplotu výstupní vody nebo požadovanou prostorovou
teplotu, kontaktujte dodavatele.

Časový program
Časový program lze nastavit pro dvě období, například; jeden pro letní období a
druhý pro zimní období (viz “Časový program 1” a “Časový program 2”). Pokud určíte
období"0&ěsíce1"pro Časový program"23"zbývající období v roce bude určené pro
Časový program 1. U obou časových programů lze nastavit rozvrh provozu režimů
(Topení/TV). Pokud pro časový program 2 nenastavíte žádný provozní rozvrh,
bude platný pouze provozní rozvrh pro časový program 1. Pokud nastavíte časový
program 2 pro celý rok (tzn. od března do února), bude platný pouze provozní
rozvrh pro časový program 2.

Ѝ
Ѝ

Časový program se aktivuje nebo deaktivuje v okně menu Volba. (Viz část
‘Základní obsluha‘)
<Nastavení období pro časový program>
1. V hlavním menu vyberte použitím funkčních tlačítek F2 a F3 ikonu Časový
program a poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
2. Zobrazí se okno s náhledem na období pro časový program.
3. Pro změnu období časového programu stiskněte funkční tlačítko F4.
4. Zobrazí se okno pro nastavení časové osy.
5. Použitím funkčních tlačítek F2/F3 nastavte počáteční měsíc Časového
programu 2, poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
6. Použitím funkčních tlačítek F2/F3 nastavte poslední měsíc Časového
programu 2, poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
7. Nastavení uložte stisknutím funkčního tlačítka F4.

Okno s náhledem na období
Časového programu 2

<Nastavení Časového programu>
1. V hlavním menu vyberte použitím funkčních tlačítek F2 a F3 ikonu Časový
program a poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
2. V okně s náhledem na období pro časový program použijte funkční tlačítka
F1 a F2 pro rolování v nabídce menu a výběr libovolné položky proveďte
stisknutím tlačítka POTVRDIT.
3. Zobrazí se podmenu časového programu. Ikony znázorňují následující režimy;
!Topení
!"hlazení
!TV
4. Použitím funkčních tlačítek F2 a F3 zvolte režim a výběr proveďte stisknutím
tlačítka POTVRDIT. Zobrazí se okno s NÁHLEDEM pro zvolený režim.
Okno s náhledem Vám umožňuje prohlédnout si aktuální nastavení. U systému
se dvěma topnými zónami přepínáte mezi topnou zónou 1 a topnou zónou 2
stisknutím funkčního tlačítka F1. Dny v týdnu jsou zobrazeny v horní části
displeje. U podtržených dnů je nastavení stejné.
Časová osa odpovídající jednomu dni je na displeji zobrazena ve dvou úsecích.
Tam, kde je osa označena silným černým pruhem, je povolen provoz režimu
Topení/Chlazení a režimu Ohřev TV (podle toho, co je zvoleno).
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Okno pro výběr režimu Časového
programu 1

7. Hlavní ovládání
5. V okně s náhledem stiskněte funkční tlačítko F4.

6. Nejprve vyberte dny v týdnu, pro které chcete nastavit časový rozvrh.
7. Pro pohyb mezi jednotlivými dny použijte funkční tlačítka F2/F3 a pro
označení nebo zrušení označení stiskněte funkční tlačítko F1.
8. Po označení dnů stiskněte tlačítko POTVRDIT.

Okno s náhledem

Okno pro výběr dnů v týdnu

9. Zobrazí se okno s časovou osou.
10. Pro pohyb na časové ose použijte funkční tlačítka F2/F3 až do bodu, od
kterého nechcete, aby byl vybraný režim aktivní a stiskněte tlačítko
POTVRDIT pro označení začátku doby požadované neaktivity.
11. Použijte funkční tlačítko F3 pro nastavení trvání požadované doby neaktivity,
poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
12. V průběhu 24 hodin můžete zadat až 4 intervaly neaktivity pro vybraný režim.

Okno 1 pro nastavení časové osy
13. Nastavení uložte stisknutím funkčního tlačítka F4.
U nastavení časového rozvrhu pro režim Topení lze funkčním tlačítkem F1 měnit
nastavovaný parametr (čas nebo teplota). Toto umožňuje nastavit nižší teplotu v
požadovaném časovém intervalu, např. nižší teplota může být vyžadovaná v
nočních hodinách, kdy uživatelé spí.

Pozn.:
! "astavení časového rozvrhu pro režimy Topení#Chlazení a režim Ohřev TV
se provede stejným způsobem$! Ale pro režimy Chlazení a Ohřev TV lze
nastavit rozvrh pouze pro parametr čas$
! "a displeji je také zobrazena malá ikona koše. Použitím funkčního
tlačítka pod touto ikonou smažete neuložené nastavení.
! %ložení nastavení se provádí stisknutím funkčního tlačítka F4, které zde plní
funkci ULOŽIT. V tomto menu nefunguje pro ULOŽENÍ nastavení tlačítko
POTVRDIT.

Okno 2 pro nastavení časové osy
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7. Hlavní ovládání
Servis
Menu Servis obsahuje funkce, ketré nastavuje technik nebo servisní mechanik. NENÍ žádoucí, aby uživatel měnil nastavení v tomto menu. Proto je nezbytné použití
hesla, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob k servisním nastavením.
Tovární nastavení hesla je "0000".
Při nastavování provozu se řiďte pokyny uvedenými v části Základní obsluha.
V menu Servis rolujte použitím funkčních tlačítek F1 a F2 od funkce k funkci.
Menu je rozdělené do dvou oken a obsahuje následující funkce;
1. Manuální provoz
2. Nastavení funkcí
3. Korekce čidel
4. Pomocná nastavení
5. Nastavení zdroje tepla
6. Stupeň otáček čerpadla
7. Provozní nastavení
8. Nastavení sledování energií
9. Nastavení externího vstupu
10. Informace o chodu
11. Zobrazení snímaných teplot
12. Souhrn nastavení
13. Historie chyb
14. Zabezpečení heslem
15. Manuální reset
16. SD karta

V tomto Instalačním manuálu jsou uvedeny instrukce pouze k
následujícím funkcím;
1. Manuální provoz
2. Pomocná nastavení
3. Nastavení zdroje tepla
4. Stupeň otáček čerpadla
5. Provozní nastavení
6. Nastavení sledování energií
7. Nastavení externího vstupu
8. Zabezpečení heslem
9. Manuální reset
10. SD karta
Informace k dalším funkcím naleznete v Servisním manuálu.

Mnohé funkce nelze nastavit, dokud je systém v chodu. Před nastavováním funkcí proto musí technik zařízení vypnout. Když technik zkouší tato nastavení změnit za
chodu systému, hlášení na displeji hlavního ovládání ho vyzve, aby systém vypnul, než bude v práci pokračovat. Volbou odpovědi “Ano” se pak systém vypne.

<Manuální provoz>
dyž se systém napouští vodou, lze chod oběhového čerpadla a !"cestného ventilu řídit manuálně
prostřednictvím funkce Manuální provoz.
Když je vybrána funkce Manuální provoz, v okně se zobrazí nabídka se symboly součástek. Vybraná
součástka zůstane v chodu prostřednictvím funkce Manuální provoz jen maximálně 2 hodiny. To má
zabránit, aby se jednotka FTC nedopatřením nepřepsala natrvalo.
#$říklad
%tisknutí funkčního tlačítka&'! zapne manuální provoz (CHOD) hlavního !"cestného ventilu(&Když
bude napouštění zásobníku TV dokončeno, technik by měl opět vyvolat toto menu a stisknout funkční
tlačítko F3 pro zastavení chodu této součástky. Nebo, po uplynutí 2 hodin se chod součástky
prostřednictvím funkce Manuální provoz deaktivuje a jednotka FTC převezme řízení této součástky.
Menu Manuální provoz a Nastavení zdroje tepla nelze vyvolat, pokud je systém v
chodu. Na displeji se zobrazí hláška dotazující se na vypnutí zařízení, aby mohly být
funkce vyvolány.
Systém se automaticky zastaví 2 hodiny pro posledním provozu.

Je
zvoleno

Je v chodu

Indikace
chyby

Okno s menu Manuální provoz

Pomocná nastavení!
Tato funkce je určena pro nastavení parametrů pro pomocné součástky použité v systému.
Položka menu
Nastavení Ekonomy
pro čerpadlo
Zpoždění
Pomocný ohřívač
(Topení)
Zpoždění

"#$kce%&Popis
Oběhové čerpadlo se automaticky zastaví po uplynutí doby zpoždění po
zastavení provozu(
Doba před zastavením oběhového čerpadla *1
Pro volbu “S pomocným ohřívačem (ON)” nebo “BEZ pomocného ohřívače
(OFF)” pro režim Topení.
Minimální doba požadovaná pro připnutí pomocného ohřívače od spuštění
režimu Topení.
Pomocný ohřívač (TV) Pro volbu "S (ON)" nebo "BEZ (OFF)" pomocným ohřívačem nebo přímotopnou
patronou pro režim TV.
Zpoždění Minimální doba požadovaná pro připnutí pomocného ohřívače nebo přímotopné
patrony od spuštění režimu Ohřev TV. (Toto nastavení se aplikuje jak pro
pomocný ohřívač tak pro přímotopnou patronu.)
Řízení
Chod
Doba potřebná od plného otevření (směšovací poměr teplé vody je 100%) po
směš.
plné zavření ventilu (směšovací poměr studené vody je 100%).
Interval (min) pro řízení směšovacího ventilu.
ventilu *2 Interval
Snímač
Minimum Minimální objemový průtok detekovaný snímačem průtoku(
Maximum M)*+,ální objemový průtok detekovaný snímačem průtoku(
průtoku
*1. Snížení doby "Zpoždění" může prodloužit dobu stand-by pro režim Topení/Chlazení.
-.(&&/astavte dobu Chod v souladu se specifikací&pohonu daného směšovacího ventilu(&Pro dobu Interval je
doporučeno nastavit 2 minuty, což je výchozí hodnota. Pokud je doba Interval nastavena delší, vytápění
prostoru může trvat déle.

'astavení zdroje tepla!
Výchozí nastavení zdroje tepla je použití tepelného čerpadla a všech elektrických ohřevů, které jsou součástí
systému. To je v menu označeno jako Standard.
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Okno s menu Pomocná nastavení

7. Hlavní ovládání
<Provozní nastavení>
rovoz Topení
(ato funkce umožňuje nastavení rozsahu výstupní otopné vody z tepelného čerpadla#' také časového intervalu, ve kterém jednotka#)(&#sbírá a zpracovává data pro
funkci Automatická adaptace (Topení dle prostorové teploty).
Položka menu
Rozsah teploty vody

Min. teplota

Řízení prostorové teploty

Max. teplota
Režim

Funkce
Rozsah
K minimimalizaci ztráty častým ZAP a VYP v období s mírnými venkovními 25 - 45
teplotami.
* nastavení +',"#možné teploty výstupní vody v souvislosti s typem otopných ploch" 35 - 60
Nastavení pro řízení prostorové teploty
Normální/
Při režimu Silné, je požadovaná teplota výstupní vody nastavená vyšší než Silné
teplota výstupní vody nastavená v případě režimu Normální. Tím se zkracuje
doba pro dosažení požadované prostorové teploty.*3
Zvolte v souladu s typem otopné plochy a meteriálem podlahové krytiny
10 - 60
např.otopná tělesa, tloušťka betonu, dlažba, dřevo apod!"
Pro minimalizaci ztrát způsobených častým ZAP a VYP v období s mírnými Zap/Vyp
venkovními teplotami.
Spustí provoz tepelného čerpadla v případě, že teplota výstupní vody
#$%&%#'
klesne pod požadovanou hodnotu plus spodní mez!
)astaví provoz tepelného čerpadla v případě, že teplota výstupní vody
+3 - +5
přesáhne požadovanou hodnotu plus horní mez!

Interval
Nastavení tepl. diference TČ

ZAP/VYP
Spodní mez
Horní mez

Jednotka
ºC

Výchozí
30

ºC
--

50
Normální

min.

10

—

Zap

ºC

#(

ºC

+5

<Tabulka 7.2.1> Provoz Topení (tabulka k řízení prostorové teploty)
Pozn.:
'!%M*+*,ální teplota výstupní vody, která povoluje provoz tepelného čerpalda%-e%./01!
.!%M23*,ální teplota výstupní vody, pro kterou je povolen provoz tepelného čerpadla je rovna maximální teplotě, nastavené v menu Rozsah teploty vody!
4%Režim Silné%+ení ekonomický 2 může zvýšit provozní náklady v porovnání s režimem Normální!
Funkce protimrazové ochrany
Položka menu
Funkce protimrazové ochrany
Výstupní teplota
Venkovní teplota

Funkce/ Popis
Provozní funkce chánící vodní okruh před zamrznutím, když klesne venkovní teplota.
Požadovaná teplota výstupní vody ve vodním okruhu při provozu Funkce protimrazové ochrany. *2
Minimální venkovní teplota, při které se aktivuje Funkce protimrazové ochrany, (3 - 20ºC)
nebo zvolte**. Pokud zvolíte (**), Funkce protimrazové ochrany je deaktivovaná (tzn. riziko zamrznutí systému)."

*1. Když je systém vypnutý, funkce protimrazové ochrany není dostupná.
!"#Výstupní teplota je fixní (!$%&)#' neměnná"
Současný provoz
Tuto funkci lze použít v případě období s velmi nízkou venkovní teplotou. Současný
provoz umožňuje současný provoz režimů Topení a Ohřev TV, použitím tepelného
čerpadla a/nebo pomocného ohřívače pro zajištění Topení, zatímco pouze přímotopná
patrona zajišťuje Ohřev teplé vody v zásobníku TV. Tuto funkci lze použít pouze, když
je zásobník TV a přímotopná patrona součástí systému.

5%%6ozsah venkovních teplot, při kterých se aktivuje funkce Současný
provoz je%od #7/81%d9%'/81% výchozí hodnota je%#'(81"!
5%%:;<=é,%se 2>=9,2=*?ky vrátí k běžnému provozu!%@o nastane, když venkovní
teplota vzroste nad teplotu zvolenou pro tento specifický způsob provozu!

<Funkce extrémní venkovní teploty>
Při extrémně nízkých venkovních teplotách, kdy je výkon tepelného čerpadla omezen, zajišťuje režimy Topení a Ohřev TV pouze pomocný ohřívač (a přímotopná
patrona, pokud je součástí systému). Tato funkce je určena pro použití pouze v období extrémně nízkých venkovních teplot. Časté použití POUZE elektrických
ohřevů vede k vyšší spotřebě el. energie a může zkrátit životnost el. ohřevů a souvisejících součástí.
ožadovaná teplota otopné vody
(°C)
!"-ozsah venkovních teplot, při kterých se aktivuje Funkce extrémní venkovní
(h)
teploty je od"23456"d7"28456"9výchozí hodnota je"28:56;.
(g)
!"""<=>?é@"se 1%?7@1?A'ky vrátí k běžnému provozu."#o nastane, když venkovní
(d)
(e)
teplota vzroste nad teplotu zvolenou pro tento specifický způsob provozu.
35
(c)

Funkce vysoušení podlahy
Funkce vysoušení podlahy automaticky mění teplotu otopné vody v krocích, aby se
postupně vysušila skladba podlahy po instalaci systému podlahového vytápění.
Po dokončení provozu dle této funkce se celý provoz systému zastaví, kromě
funkce protimrazové ochrany.
Pro funkci vysoušení podlahy je požadovaná teplota otopné vody pro topnou zónu
'%stejná jako pro topnou zónu 2.

Funkce

Symbol

Funkce vysoušení podlahy
Zvýšení teploty
vody
Snížení teploty
vody
Požadovaná teplota

a

Krok zvýšení teploty
Interval pro zvýšení
Krok snížení teploty
Interval pro snížení
Začátek & Konec
Max. teplota

b
c
d
e
f
g

Doba setrvání na max. tepl.

h

(b)

30
(f)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dny
!""#ato"$%&k'e není dostupná, když je připojena venkovní jednotka" ()*+,- .
!""/dpojte vodiče u vstupů pro externí signály: Prostorový termostat0"Nucený provoz
1 Venkovní termostat0"jinak by nebylo možné požadované teploty dosáhnout.

Popis
Nastavte funkci na ZAP a prostřednictvím hlavního ovládání systém
zapněte, tím se Funkce vysoušení podlahy spustí.
Aastavte velikost kroku postupného zvyšování teploty otopné vody!
Aastavte délku doby, po kterou zůstává teplota otopné vody stejná!
Aastavte velikost kroku postupného snižování teploty otopné vody!
Aastavte délku doby, po kterou zůstává teplota otopné vody stejná!
Aastavte požadovanou teplotu otopné vody pro začátek a konec provozu!
Aastavte požadovanou ,23*,ální teplotu otopné vody!%
Aastavte délku doby, během níž se Max. teplota udržuje na stejné
hodnotě.

Volba/Rozsah Jedn. Výchozí
ZAP/VYP

—

VYP

+1 - +10
1-7
#'%&%#'/
1-7
25 - 60
25 - 60

ºC
den
ºC
den
ºC
ºC

+5
2
#(
2
30
45

1 - 20

den

5

45

7. Hlavní ovládání
<Nastavení sledování energií>
V tomto menu lze provést nastavení všech parametrů, vyžadovaných pro záznam
spotřebované el. energie a vyrobené energie, které jsou poté zobrazeny
prostřednictvím hlavního ovládání. Parametry jsou: výkon pomocného ohřívače,
vstup pro čerpadlo a impulsy měřiče tepla.
Držte se pokynů pro nastavení provozu popsaných v části Základní obsluha.
Viz část [Sledování energií] "3. Systém"

!astavení externího vstupu"
!ucený provoz #$!%&
Když je vybráno “VYP”, tak se během přijímání signálu na vstupu IN4 vypne
provoz všech topných zdrojů, a když je vybráno “Kotel”, zastaví se provoz
tepelného čerpadla a elektrických ohřevů a spustí se provoz kotle.

Venkovní termostat (IN5)
Když je vybráno “Kotel”, tak se během přijímání signálu na vstupu IN5
spustí provoz pouze elektrických ohřevů, a když je vybráno “Kotel”, spustí
se provoz kotle.

<Zabezpečení heslem>
Zabezpečení heslem umožňuje omezit neautorizovaný přístup do menu Servis
neproškoleným osobám.

Změna hesla
Pokud zapomenete vložené heslo nebo provádíte servis na jednotce, ktaré byla
nainstalovaná jinou osobou, můžete změnit uložené heslo na továrně nastavenou
hodnotu 0000.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V hlavním menu vyberte položku Servis.
Stiskněte tlačítko POTVRDIT.
Budete vyzváni k vložení hesla.
Po dobu 3 sekund držte současně stisknutá funkční tlačítka F3 a F4.
Budete tázáni, zda si přejete pokračovat a změnit heslo na tovární nastavení.
Pro změnu hesla stiskněte funkční tlačítko F3.
Nyní je heslo změněno na hodnotu 0000.

Okno pro vložení hesla

<Manuální reset>
Pokud si přejete obnovit tovární nastavení systému, můžete kdykoliv použít funkci
Manuální reset. Upozorňujeme, že použití této funkce resetuje VŠECHNY funkce
na tovární nastavení.

'()karta")
oužití paměťové"<B"karty usnadňuje nastavení hlavního ovládání přímo na
místě instalace.
Poznámky:
1. Pro nastavení je potřeba Ecodan service tool (pro použití na PC).
2. Nastavení SD karty pro řízení kaskády venkovních jednotek lze provést
až po sepnutí el. napájení všech jednotek FTC (Hlavní/ Podružná).
3. pokud se nezobrazí “DOKONČENO!”, proces nebyl správně dokončen.
Resetujte celý systém a proces zopakujte.
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Okno pro ověření hesla

7. Hlavní ovládání
Formuláře pro techniky
Pokud by se měnila tovární nastavení, zaznamenejte nová nastavení do protokolu ve sloupci ‘Nastavení provozu’. To usnadní pozdější návrat k danému nastavení, pokud
by se zařízení použilo jinak, nebo pokud by se musela vyměnit elektronická deska.
Nastavení při uvedení do provozu Záznam nastavení při instalaci
Displej hlavního ovládání
Hlavní

Parametry
!ovární nast.
10°C - 30°C
20°C
10°C - 30°C
20°C
25°C - 60°C
45°C
25°C - 60°C
35°C
5°C - 25°C
15°C
5°C - 25°C
20°C
$%&'!(!)!%&'
0°C
$%&'!(!)!%&'
0°C
Aktivní/Neaktivní/Nastavený čas
—
ZAP/VYP
—
Volba
ZAP/VYP/Časový program
ZAP
ZAP/VYP/Časový program
ZAP
Spotřeba el. energie/Vyrobená energie
—
Nastavení Ohřev TV *13
Normál/EKO
Normál
40°C - 60°C *2
50°C
5°C - 30°C
10°C
30 - 120 min
60 min
30 - 120 min
30 min
Program Legionella *13
Ano/Ne
Ano
60°C - 70°C *2
65°C
1 - 30 dnů
15 dnů
00.00 - 23.00
03.00
1 - 5 hod
3 hod
1 - 120 min
30 min
Topení dle prostor. tepl./ Topení s konst. tepl. vody/
Prostor. tepl.
Topení/ Chlazení *12
Topení dle ekvit. křivky*!'hlazení s konst. tepl. vody
Ekvit. křivka
Topení dle prostor. tepl./ Topení s konst. tepl. vody/
Provozní režim Topná zóna 2 *1
Topení dle ekvit. křivky*!'hlazení s konst. tepl. vody
Ekvitermní
Venkovní teplota Topná zóna 1
()#$
+orní požado!"#$%&%'!!#$%*3
křivka
*eplota otopné vody Topná zóna 1
25°C – 60°C
50°C
vaná hodnota
()#$
Venkovní teplota Topná zóna 2 *1
!"#$%&%'!!#$%*3
teploty vody
*eplota otopné vody Topná zóna 2 +(
25°C - 60°C
40°C
Venkovní teplota Topná zóna 1
35°C
,-#$%&%'!)#$%*4
Dolní poža25°C - 60°C
25°C
dovaná hodnota *eplota otopné vody Topná zóna 1
35°C
Venkovní teplota Topná zóna 2 *1
,-#$%&%'!)#$%*4
teploty vody
*eplota otopné vody Topná zóna 2
25°C - 60°C
25°C
—
Venkovní teplota Topná zóna 1
Přizpůsobení
,.#$%&%'!/#$ *5
*eplota otopné vody Topná zóna 1
25°C - 60°C
—
—
Venkovní teplota Topná zóna 2 *1
,.#$%&%'!/#$ *5
*eplota otopné vody Topná zóna 2 +(
25°C - 60°C
—
Prázdiny
Ohřev TV *13
Aktivní/Neaktivní
Neaktivní
Topení/Chlazení
Aktivní/Neaktivní
Aktivní
Topení dle prostor. tepl. Topná zóna 1
10°C - 30°C
15°C
Topení dle prostor. tepl. Topná zóna 2 *1 10°C - 30°C
15°C
*opení s konst. tepl. vody Topná zóna 1
25°C - 60°C
35°C
*opení s konst. tepl. vody Topná zóna 2%+( 25°C - 60°C
25°C
Chlazení s konst. tepl. vody Topná zóna 1 5°C - 25°C
25°C
Chlazení s konst. tepl. vody Topná zóna 2 5°C - 25°C
25°C
Obecná nastavení
Jazyk
EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/ EN

Nast. provozu Pozn.

Topení dle prostor. teploty Topná zóna 1
Topení dle prostor. teploty Topná zóna 2 *1
opení s konst. tepl. vody Topná zóna 1
opení s konst. tepl. vody Topná zóna 2!"#
Chlazení s konst. tepl. vody Topná zóna 1
Chlazení s konst. tepl. vody Topná zóna 2
Topení dle ekvit. křivky Topná zóna 1
Topení dle ekvit. křivky Topná zóna 2 *1
Režim Prázdniny
Přednostní ohřev TV
Ohřev TV
Topení/Chlazení
Sledování energií
Provozní režim
Max. tepl. TV
Max. pokles tepl. TV
Max. doba provozu režimu TV
Doba omezení režimu TV
Aktivní
Teplota teplé vody
Frekvence
Čas spuštění
Max. doba provozu
Doba udržování max. tepl.
Provozní režim Topná zóna 1

CS/RU

Servis

°C/°F
Letní čas
Zobrazení teploty
Formát času
Nastavení prostor. čidla pro Topnou zónu 1
Nastavení prostor. čidla pro Topnou zónu 2 *1
Výběr topné zóny pro Prost. DO *1
Korekce
THW1
čidel
THW2
THW5
THW6
THW7
THW8
THW9
THWB1
THWB2
Pomocná nastavení Nastavení ekonomy
pro čerpadlo
Pomocný ohřívač
(Topení)
Pomocný ohřívač
(TV) *12
Řízení směš. ventilu
Snímač průtoku

°C
°C/°F
VYP
ZAP/VYP
VYP
POKOJ/ZÁSOBNÍK/POK.&ZÁS./VYP
24:00
24:00/12:00 AM/AM 12:00
TH1
TH1/Hlavní DO/Prost. DO 1-8/“Čas/Zóna”
TH1
TH1/Hlavní DO/Prost. DO 1-8/“Čas/Zóna”
Topná zóna 1/Topná zóna 2
Topná zóna 1
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
("#$%&%'("#$
0°C
ZAP/VYP *6
ZAP
Zpoždění
10 min
Topení: ZAP (využito)/ VYP (nevyužito)
ZAP
Zpožďovací obvod pro pom. ohřívač (5 - 180 min) 30 min
TV: ZAP (využito)/ VYP (nevyužito)ZAP
Pomocný ohřívač
Přímotopná patrona TV: ZAP (využito)/ VYP (nevyužito)ZAP
Zpožďovací obvod pro el. ohřev (15 - 30 min)

15 min

Chod (10 - 240 s)
Interval (1 - 30 min)
Minimum (0 - 100 L/min.)
Maximum (0 - 100 L/min.)

120 s
2 min
5 L/min.
100 L/min.

*1 Nastavení pro topnou zónu 2 lze provést, pouze když je aktivovaná regulace teploty ve 2 topných zónách (když jsou SW2-6 a SW 2-7 v ON).
*2 Pro model bez pomocného ohřívače i bez přímotopné patrony nemusí být dosaženo v závislosti na venkovní teplotě nastavené teploty.
*3 Dolní limit je -15°C, v závislosti na připojené venkovní jednotce.
*4 Dolní limit je -13°C, v závislosti na připojené venkovní jednotce.
*5 Dolní limit je -14°C, v závislosti na připojené venkovní jednotce.
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7. Hlavní ovládání
Formuláře pro techniky
Nastavení při uvedení do provozu Záznam nastavení při instalaci!"#okračování z předchozí strany$
Displej hlavního ovládání

Servis

Parametry
Stupeň ot. čerpadla
Nastavení zdroje tepla
Provozní
Provoz Topení
nastavení
*8

Stupeň ot. čerpadla (1 - 5)
Standard/ El. ohřev/ Kotel/ Hybridní *7
Rozsah tepl. vody
Min. tepl. (25 - 45°C)
*10
Max. tepl. (35 - 60°C)
Řízení prostor. tepl. Režim (Normální/Silný)
Interval (10 - 60 min.)
Nastavení tepl.
ZAP/VYP *6
diference TČ
0podní mez%1&.%&% (#$2
Horní mez (+3 - +5°C)
Funkce protimrazové ochrany *11
Venkovní tepl. (3 - 20 °C) / **
Současný provoz (TV/Topení)
ZAP/VYP *6
enkovní teplota!"#$%!&!'(%)*+!,Funkce extr. venkovní teploty
Nastavení kotle

Funkce vysoušení podlahy

Nastavení
externího
vstupu

Výkon
pomocného
ohřívače

#(.)*

Krok snížení tepl. !"#(!&!#10°C)

#5°C

Interval pro snížení (1 - 7 dnů) 2 dny

Výkon pom.
ohřívače 1
Výkon pom.
ohřívače 2
Výkon přímotopné
patrony
Nastavení vyrobené energie
Vstup pro čerp.
Čerp. 1
Čerp. 2
Čerp. 3
Měřič el. energie
Měřič tepla
Nucený provoz (IN4)

0 - 30 kW

2 kW

0 - 30 kW

4 kW

0 - 30 kW

0 kW

#.%!&!'.%/
%!&!0%% 1!!2ebo!,,,"3ovárně dodané čerp.+
0 - 200 W
0 - 200 W
0.1/1/10/100/1000 imp/kWh
0.1/1/10/100/1000 imp/kWh
VYP zdroj tepla/ Provoz kotle

0%
***
0W
0W
1 imp/kWh
1 imp/kWh
Provoz
kotle
Provoz
kotle

Venkovní termostat (IN5)

Provoz el. ohřevu/ Provoz kotle

*6 ZAP: funkce je aktivní; VYP: funkce není aktivní.
*7 Když je SW1-1 nastaven v OFF “BEZ kotle” nebo SW2-6 je nastaven v OFF “BEZ taktovací nádoby”, nelze vybrat Kotel ani Hybridní.
*8 Platné pouze při provozu režimu Topení dle prostorové teploty.
*9 “*” v “*/kwh” reprezentuje aktuální jednotku (např. € nebo £ nebo podobně)
*10 Platné pouze při provozu režimu Topení dle prostorové teploty.
*11 Pokud je vybráno (**), funkce protimrazové ochrany není aktivní. (Tzn. riziko zamrznutí vody v systému)
*12 Dostupné, pouze když je zásobník TV součásí systému.
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VYP

ZAP/VYP *6
VYP
enkovní teplota (- 3%!&!#(%)*+!,#(.)*
Hybridní nast. Venkovní teplota
#(.)*
"#$%!&!'(%)*+!,Venk. tepl.
Priorita
(Venk. tepl./ Náklady/ CO2)
Elektřina
0.5 */kWh
Inteligentní
Cena
(0.001 - 999 */kWh)
*9
nastavení
Kotel
0.5 */kWh
(0.001 - 999 */kWh)
Emise
0.5 kg -CO2/kWh
Elektřina
(0.001 - 999 kg
CO2
-CO2/kWh)
Kotel
0.5 kg -CO2/kWh
(0.001 - 999 kg
-CO2/kWh)
Zdroj
Výkon tep.
11.2 kW
čerpadla
tepla
(1 - 40 kW)
ýkon kotle
80%
(25 - 150%)
2 kW
Výkon pom.
ohřívače 1
(0 - 30 kW)
Výkon pom.
4 kW
ohřívače 2
(0 - 30 kW)
ZAP/VYP *6
VYP
Požad. teplota
Zač.&Konec (25 - 60°C)
30°C
Max. teplota (25 - 60°C)
45°C
Trvání max. tepl. (1 - 20 dnů)
5 dnů
Krok zvýšení tepl. (+1 - +10°C)
+5°C
Zvýšení
teploty vody
Interval pro zvýšení (1 - 7 dnů) 2 dny
Snížení
teploty vody

Nastavení
sledování
energií

%ovární
nastavení
5
Standard
30°C
50°C
Normální
10 min.
ZAP
-5°C
5°C
5°C

Nast.
Pozn.
provozu

8. Údržba a opravy
<Řešení níže uvedených poruch>
Č.
1

Symptom poruchy
Displej hlavního
ovládání je prázdný.

Možná příčina
1. Hlavní ovládání není el.
napájené.

2. El. napájení je dodáváno hlavnímu
ovládání, přesto tomu neodpovídá
zobrazení na displeji.

2

ysvětlení!"!Řešení
1. Zkontrolujte LED2 na FTC (Hlavní). (Viz <Obr 4.5.1>.)
(i) Když LED2 svítí.
Zkontrolujte poškození nebo rozpojení el. vedení hlavního ovládání.
(ii) Když LED2 bliká.
Viz Č. 5 níže.
(iii) Když LED2 nesvítí.
Viz Č. 4 níže.
2. Zkontrolujte následující:
4!!Rozpojení kabelu mezi hlavním ovládáním a elektronickou deskou jednotky
56*!(Hlavní+.
4!Porucha hlavního ovládání, pokud není zobrazeno!7Čekejte prosím89
4!Viz Č9!0!níže, pokud je zobrazeno 7Čekejte prosím89
1. Normální stav.

Na displeji hlavního
ovládání zůstalo
zobrazeno “Čekejte
prosím”.

1. "Čekejte prosím" je zobrazeno až 6
minut.
2. Chyba komunikace mezi hlavním
ovládáním a jednotkou FTC (Hlavní).
3. Chyba komunikace mezi jednotkou
FTC (Hlavní) a venkovní jednotkou.

3

Hlavní zobrazení se se
stisknutím tlačítka
“ZAP” zobrazí, ale ve
vteřině zmizí.

Provoz hlavního ovládání nefunguje po
změně nastavení uloženého v menu Servis.
Je to z důvodu, že systém načítá data.

4

Dioda LED2 na
jednotce FTC (Hlavní)
nesvítí.
(Viz <Obr. 4.5.1>.)

Když nesvítí ani dioda LED1 na FTC (Hlavní).
(Viz <Obr 4.5.1>.)
<Jednotka FTC (Hlavní) je el. napájena z
venkovní jednotky>
1. Zkontrolujte napětí na svorkách L a N nebo L3 a N na napájecí desce
1. Venkovní jednotka není el. napájena
venkovní jednotky. (Viz část 4.1.)
požadovaným napětím.
4!!Když není napětí!00% V!až!0-% !st=!zkontrolujte el. vedení venkovní jednotky
a jističe.
4!!Když je napětí!00%!V až!0-% !st=!postupujte dle 7098!níže9
2. Porucha elektronické desky venkovní
2. Zkontrolujte napětí na svorkách S1 a S2 venkovní jednotky. (viz část 4.1.)
jednotky.
4!Když není napětí! 00% V! až! 0-% !st=! zkontrolujte pojistku na elektronické
desce venkovní jednotky a zkontrolujte poruchu el. zapojení.
4!!!Když je napětí!00%!V až!0-% !st=!postupujte dle 7$98!níže9
3. Jednotka FTC (Hlavní) není el.
napájena napětím 220 V až 240 V st.

4. Porucha jednotky FTC (Hlavní).

5.

Chybné zapojení konektoru.

2, 3. Hlavní ovládání spustilo kontrolu/procedury.
(i) Když je zobrazeno “0%” nebo “50-99%” pod "Čekejte prosím", došlo k
chybě komunikace mezi hlavním ovládáním a elektronickou deskou
jednotky FTC (Hlavní).
4!Zkontrolujte el. zapojení hlavního ovládání9
4!Vyměňte elektronickou desku hlavního ovládání nebo jednotky!56*!"Hlavní+9
(ii) Když je zobrazeno “1-49%”, došlo k chybě komunikace mezi elektronickými
deskami venkovní jednotky a jednotky FTC (Hlavní).
4!!:kontrolujte el. zapojení elektronické desky venkovní jednotky a elektronické
desky jednotky!56*!(Hlavní).
(Zkontrolujte, zda nejsou S1 a S2 prohozené a zda je S3 bezpečně
zapojené bez poškození. (Viz část 4.1.)
4!Vyměňte elektronické desky venkovní jednotky!;<nebo!jednotky 56*!"Hlavní+9
Normální stav.
Vnitřní jednotka ukládá změny nastavení provedené v menu Servis. Normální
provoz se po chvíli spustí.

3. Zkontrolujte napětí na svorkách S1 a S2 vnitřní jednotky. (viz část 4.1.)
4!!Když není napětí!00% V!až!0-% !st=!zkontrolujte, zda není poškozeno el.
zapojení mezi jednotkou!56*!"Hlavní+ a venkovní jednotkou.
4!!K
! dyž je napětí!00%!V až!0-% !st=!postupujte dle 7-98!níže9
4. Zkontrolujte elektronickou desku jednotky FTC (Hlavní).
4!Zkontrolujte pojistku na elektronické desce jednotky!56*!"Hlavní+9
4!Zkontrolujte, zda není poškozeno el. zapojení9
4!Pokud není >?@ABéC!s el. zapojením,!je vadná el. deska jednotky!56*!"Dlavní+9
5. Zkontrolujte zapojení konektoru.
4!!Edyž nejsou konektory správně zapojeny, opravte zapojení konektorů dle
schématu níže. (Viz část 4.1.)

S1
S2

CN01

Jednotka
FTC (Hlavní)
je napájena z
venkovní
jednotky

ČERNÝ ŽLUTÝ
ČERNÝ ŽLUTÝ

L
N

Bílý
CN01

FTC

S3
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8. Údržba a opravy
Č.

Symptom poruchy

4.

Dioda LED2 na
jednotce FTC (Hlavní)
nesvítí.
(Viz Obr. <4.5.1>)

Možná příčina
<Jednotka FTC (Hlavní) je el. napájena ze
samostatného zdroje napájení>
1. Jednotka FTC (Hlavní) není el. napájena
napětím 220 V až 240 V st.

2. Je problém ve způsobu zapojení
konektorů.

ysvětlení!"!Řešení
1. Zkontrolujte napětí na svorkách L a N na napájecí svorkovnici jednotky. (Viz
část 4.1.)
4!!!!Když není napětí!00% V!až!0-% st=!zkontrolujte chybu el. zapojení ke
zdroji napájení.
4!Když je napětí!00%!V až!0-% !st=!postupujte dle 09!níže9
2. Zkontrolujte zapojení konektorů.
4!!E dyž nejsou konektory správně zapojeny, opravte zapojení konektorů dle
schématu zapojení níže. (Viz část 4.1 a schémata zapojení na krytu jednotky.)

S1

CN01

Jednotka
FTC (Hlavní)
je napájena
ze samostatného zdroje
napájení

ČERNÝ ŽLUTÝ
ŽLUTÝ
ČERNÝ

L
N

Bílý
CN01

FTC

S2
S3

!!"okud není problém se zapojením, postupujte dle!#$!níže$

5

Dioda LED2 na
jednotce FTC
(Hlavní) bliká.
(Viz Obr. <4.5.1>)

3. Porucha jednotky FTC (Hlavní).

3. Zkontrolujte elektronickou desku jednotky FTC (Hlavní).
!Zkontrolujte pojistku na elektronické desce jednotky!%&'!(Hlavní)$
!Zkontrolujte, zda není poškozeno el. zapojení$
!!Pokud není problém s el. zapojením,!je vadná el. deska jednotky!%&'!(*lavní)$

Když dioda LED1 na jednotce FTC (Hlavní) svítí.
Chybné nastavení chladivové adresy pro
venkovní jednotku.
(Žádná z adres není nastavena jako "0".)
Když bliká také dioda LED1 na jednotce FTC
(Hlavní). Chybné el. zapojení mezi jednotkou
FTC (Hlavní) a venkovní jednotkou.

Zkontrolujte nastavení chladivové adresy pro venkovní jednotku.
Nastavte chladivovou adresu na “0”.
(Chladivovou adresu nastavte prostřednictvím SW1(3 - 6) na elektronické
desce venkovní jednotky.)
Zkontrolujte, zda není chyba v el. zapojení mezi jednotkou FTC (Hlavní) a venkovní
jednotkou.

Když dioda LED1 na jednotce FTC (Hlavní) svítí.
1. Chybné zapojení hlavního ovládání.
1.
Více vnitřních jednotek bylo zapojeno k jediné
venkovní jednotce.
2. Zkratové zapojení u hlavního ovládání.
2.,3.

3. Porucha hlavního ovládání.

6

Zkontrolujte, zda není chyba v zapojení hlavního ovládání.
Počet vnitřních jednotek, které mohou být zapojeny k jedné venkovní jednotce je
jedna. Doplňkové vnitřní jednotky musí být zapojeny samostatně k venk. jednotce.
Odpojte hlavní ovládání a zkontrolujte diodu LED2 na jednotce FTC (Hlavní). (Viz
Obr. 4.5.1.)
!+dyž dioda!,-./!0123á, zkontrolujte zkratový obvod v zapojení hlavního ovládání$
!+dyž dioda!,-./!svítí4!opět zapojte hlavní ovládání a5
- když dioda LED2 bliká, hlavní ovládání je poškozeno;
- když dioda LED2 svítí, chybné zapojení hlavního ovládání bylo opraveno.

Dioda LED4 na jedn.
FTC (Hlavní) nesvítí.
(6iz Obr!78$9$:;)
.
Dioda LED4 na jedn.
FTC (Hlavní) bliká.
(Viz Obr. <4.5.1>)

1. SD karta NEBYLA do slotu vložena
správně (chybná orientace).
2. Nekompatibilní SD karta.
1. Plná dat.
2. Chráněna proti přepsání.
3. NENÍ zformátována.
4. <formátována v souborovém systému!=&%>$

1. Vložte správně SD kartu, se cvaknutím, do slotu.

7

Z kohoutku (TV)
nevytéká voda.

8

Z kohoutku vytéká
studené voda.

1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.

Zavřený přívod studené vody.
Ucpaný filtr (externí dodávka).
Teplá voda je spotřebovaná.
Vybraná funkce Zakázáno, Časový program
nebo Prázdniny.
3. Tepelné čerpadlo nepracuje.
4. Aktivovaná teplotní ochrana pom. ohřívače.

2.
1.
2.
3.
4.

Použijte kompatibilní SD kartu. (Viz část 4.10.)
Přesuňte nebo smažte data, nebo vyměňte SD kartu za novou.
Uvolněte přepínač ochrany proti přepsání.
Viz "4.10 Použití paměťové SD karty".
Jednotka %&'!NENÍ k?@ABC20ilní se souborovým systémem!=&%>$!Použijte >.!
kartu zformátovanou v souborovém systému!%D&$
Zkontrolujte a otevřete zavírací ventil.
Odpojte přívod vody a vyčistěte filtr.
Zkontrolujte, zda je režim Ohřev TV v provozu a vyčkejte na dohřátí zásobníku TV.
Zkontrolujte nastavení a dle potřeby jej změňte.

3. Zkontrolujte tepelné čerpadlo – viz Servisní manuál venkovní jednotky.
4. Zkontrolujte termostat pom. ohřívače a pokud je v pořádku, stiskněte talčítko resetu.
5. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.

5. Sepnul se proudový chránič pomocného
ohřívače (ECB1).
6. Aktivovaná teplotní ochrana pomocného 6. Zkontrolujte odpor na teplotní ochraně, pokud je rozepnuta, zapojení je rozbité a
ohřívače a nelze ji resetovat stisknutím tlačítka
je nutné vyměnit pomocný ohřívač.
manuálního resetu.
V případě ecodan kontaktujte vašeho dodavatele Mitsubishi Electric.
7. Aktivovaná teplotní ochrana přímotop. patrony. 7. Zkontrolujte termostat přímot. patrony a pokud je v pořádku, stiskněte tlačítko reset.
Pokud el. ohřev pracoval “na prázdno”, bez vody, mohlo dojít k poruše. Proto jej
vyměňte za nový.
8. Sepnul se proudový chránič přím. patrony (ECB2). 8. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
9. Porucha 3-cestného ventilu.
9. Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.
(i) Manuálně přetočte 3-cestný ventil prostřednictvím hlavního ovládání. (Viz <Manuální
provoz> v části 7.2.) Pokud ventil stále nefunguje, postupujte dle (ii) níže.
(ii) Vyměňte cívku 3-cestného ventilu. Pokud ventil stále nefunguje, postupujte dle (iii) níže.
(iii) Vyměňte 3-cestný ventil. (Viz Servisní manuál.)
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8. Údržba a opravy
Č.
9

Symptom poruchy
Ohřev vody trvá
dlouho.

Možná příčina
1.
2.
3.
4.

Tepelné čerpadlo nepracuje.
Aktivovaná ochrana pom. ohřívače.
Aktivovaný jistič pom. ohřívače.
Aktivovaná teplotní ochrana pomocného
ohřívače a nelze ji resetovat stisknutím
tlačítka manuálního resetu.
5. Aktivovaná ochrana přímotopné patrony.

6. Aktivovaný jistič přímotopné patrony.

10

Teplota teplé vody v
zásobníku TV klesla.

7. >nížený objemový průtok v okruhu se
zásobníkem TV$ (Pouze, když je použit externí
tepelný výměník pro teplou vodu.)
Když režim Ohřev TV nepracuje, zásobník TV
má určitou tepelnou ztrátu a teplota teplé vody
klesá. Pokud dochází k častému dohřívání teplé
vody v zásobníku TV, zkontrolujte následující.
1.
Únik vody v potrubí připojeném k
zásobníku TV.

ysvětlení!"!Řešení
1.
2.
3.
4.

Zkontrolujte tepelné čerpadlo – Viz Servisní manuál venkovní jednotky.
Zkontrolujte termostat pom. ohřívače a pokud je v pořádku, stiskněte tlačítko resetu.
Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
Zkontrolujte odpor na teplotní ochraně, pokud je rozepnuta, zapojení je rozbité a
je nutné vyměnit pomocný ohřívač.
V případě ecodan kontaktujte vašeho dodavatele Mitsubishi Electric.
5. Zkontrolujte termostat přímot. patrony a pokud je v pořádku, stiskněte tlačítko reset.
Pokud el. ohřev pracoval “na prázdno”, bez vody, mohlo dojít k poruše. Proto jej
vyměňte za nový.
6. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
7. Zkontrolujte oběhové čerpadlo 4 (TV).

1.

11

Z kohoutku SV
vytéká teplá voda.

12

Únik vody.

13

Topný systém
nedosáhne
požadované teploty.

2.

Izolační materiál neplní funkci.

2.

3.

Porucha 3-cestného ventilu.

3.

Teplo z potrubí teplé vody přechází na potrubí
studené vody.

Proveďte následující měření.
!!Dotáhněte spoje na potrubí u zásobníku TV$
!!Vyměňte tepelné izolace$
!!Vyměňte potrubí$
Upevněte tepelnou izolaci.

Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.
(i) Manuálně přetočte 3-cestný ventil prostřednictvím hlavního ovládání. (Viz <Manuální
provoz> v části 7.2.) Pokud ventil stále nefunguje, postupujte dle (ii) níže.
(ii) Vyměňte cívku 3-cestného ventilu. Pokud ventil stále nefunguje, postupujte dle (iii) níže.
(iii) Vyměňte 3-cestný ventil. (Viz Servisní manuál.)
Izolujte/ přepojte potrubí.

1. Netěsnící spoje na vodním potrubí.

1. Utáhněte spoje, jak je požadováno.

2. Díly vodního potrubí dosahují konce své
životnosti.

2. V případě ecodan nahlédněte do KATALOGU SOUČÁSTÍ v Servisním manuálu,
kde je uvedena životnost dílů a v případě potřeby je vyměňte.

1. Vybraná funkce Zakázáno, Časový program
nebo Prázdniny.

1. Zkontrolujte nastavení a v případě potřeby je změňte.

2. Zkontrolujte nastavení a případně je změňte.

2. <kontrolujte stav baterie a případně ji vyměňte$

3. Prostorové čidlo je umístěno v místnosti,
která má jinou teplotu vzhledem k ostatním
místnostem domu.
4. Tepelné čerpadlo nepracuje.

3. Přemístěte prostorové čidlo do vhodné místnosti.

5. Aktivovaná ochrana pom. ohřívače.

5. Zkontrolujte termostat pom. ohřívače a pokud je v pořádku, stiskněte talčítko resetu.

6. Aktivovaný jistič (ECB1) pom. ohřívače.

6. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.

7. Aktivovaná teplotní ochrana pomocného
ohřívače a nelze ji resetovat stisknutím tlačítka
manuálního resetu.
8. Chybně zvoleny velikosti otopných ploch.

7. Zkontrolujte odpor na teplotní ochraně, pokud je rozepnuta, zapojení je rozbité a
je nutné vyměnit pomocný ohřívač.
V případě ecodan kontaktujte vašeho dodavatele Mitsubishi Electric.
8. Zkontrolujte, zda je velikost otopných ploch vyhovující.
Pokud je to nutné, zvětšte velikost otopných ploch.

9. Porucha 3-cestného ventilu.

9. Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.

4. Zkontrolujte tepelné čerpadlo – viz Servisní manuál venkovní jednotky.

10. Problém s bateriemi (*pouze u bezdrát. syst.). 10. <kontrolujte stav baterií a případně je vyměňte$
11. Když je nainstalovaná taktovací nádoba, 11. <vyšte objemový průtok na straně deskového výměníku, případně snižte objemový
objemový průtok na straně deskového
průtok na straně otopné soustavy. Pokuste se dosáhnout stejných objemových
výměníku je nižší než na straně otopné
průtoků na obou stranách taktovací nádoby.
soustavy.
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8. Údržba a opravy
Č.
14

Symptom poruchy
U systému s
regulací teploty ve
2 topných zónách
nelze dosáhnout
požadované
teploty pouze v
topné zóně 2.

Možná příčina
1.

ysvětlení!"!Řešení
1.

Normální stav, není třeba žádné akce.

2.

Když jsou zóny 1 a 2 obě v režimu Topení,
teplota vody v zóně 2 nepřesáhne teplotu
vody v zóně 1.
Chybné el. zapojení pohonu směš. ventilu.

2.

Viz "4.7 Zapojení pro regulaci teploty ve 2 topných zónách".

3.

Chybná instalace směš. ventilu.

3.

Zkontrolujte instalaci směšovacího ventilu. (Viz manuál přiložený k použitému
směšovacímu ventilu.)

4.

Chybné nastavení doby Chodu.

4.

Zkontrolujte nastavení doby Chodu.

5.

Porucha směšovacího ventilu.

5.

Zkontrolujte směšovací ventil. (Viz manuál přiložený k použitému směšovacímu
ventilu.)

15

Po provozu režimu
Ohřev TV se lehce
zvýší prostorová
teplota.

Na konci provozu režimu Ohřev TV se přepne 3cestný ventil a vpustí horkou vodu z okruhu se
zásobníkem TV do topného okruhu.
Toto se děje z důvodu preventivní ochrany
součástek systému proti přehřátí.
Množství horké vody vpuštěné přímo do topného
okruhu se liší v souvislosti s typem systému.

Normální stav, není třeba žádné akce.

16

Při provozu režimu
Ohřev TV se zvýší
prostorová teplota.
Z pojistného ventilu
vytéká voda.
(Primární okruh)

Porucha 3-cestného ventilu.

Zkontrolujte 3-cestný ventil.

1. Pokud nepřetržitě – pojistný ventil může
být poškozen.

1. Otočte ovládání pojistného ventilu a zkontrolujte, zda není zanesen cizími předměty.
Pokud není problém stále vyřešen, vyměňte pojistný ventil za nový.

2. Pokud přerušovaně – může být snížen tlak v
expanzní nádobě.

Z pojistného ventilu
vytéká voda
externí dodávka).
(Okruh pitné vody)

1. Pokud nepřetržitě!"!#xterně dodaný pojistný
ventil nepracuje.

2. Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě.
V případě potřeby jej doplňte na 1 bar.
Pokud je poškozena membrána, vyměňte exp. nádobu za novou.
1. Zkontrolujte funkčnost pojistného ventilu a v případě potřeby jej vyměňte.

17

18

2. Pokud nepřetržitě – pojistný ventil může
být poškozen.

2. Otočte ovládání pojistného ventilu a zkontrolujte, zda není zanesen cizími předměty.
Pokud není problém stále vyřešen, vyměňte pojistný ventil za nový.

3. Pokud přerušovaně – může být snížen tlak v
expanzní nádobě.

3. Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě.
V případě potřeby jej doplňte na požadovaný tlak.
Pokud je poškozena membrána, vyměňte exp. nádobu za novou.

4. $ásobník TV může být ovlivněn
zpětným tokem%

4. Zkontrolujte tlak v zásobníku TV. Pokud je tlak v zásobníku TV stejný jako v
přívodním potrubí, může připojený přívod studené vody netéct zpět do zásobníku
TV. Prověřte zdroj zpětného proudění a instalační chybu opravte%! Upravte tlak
v přívodu studené vody%
Pro odstranění vzduchu v systému použijte manuální a automatické odvzušňovací
ventily. V případě potřeby doplňte do systému vodu a zvyšte tlak na 1 bar.

19

Hlučné oběhové
čerpadlo.

Oběhové čerpadlo je zavzdušněné.

20

Hluk na straně teplé
vody, zvláště při
odběru v ranních
hodinách.

1.

Chybějící upevnění potrubí.

1. Nainstalujte další upevnění potrubí.

2.

El. ohřevy se zapínají/vypínají.

2. Normální stav, není třeba žádné akce.

Ze systému je
slyšet mechanický
hluk.

1.

El. ohřevy se zapínají/vypínají.

Normální stav, není třeba žádné akce.

2.

3-cestný ventil mění polohu mezi okruhem se
zásobníkem TV a topným okruhem.

Oběhové čerpadlo
nečekaně po
krátkou dobu
pracuje.
Mléčná/kalná voda
(okruh pitné vody).

Ochranná funkce oběhového čerpadla (omezení
usazování vodního kamene).

Normální stav, není třeba žádné akce.

Okysličená voda.

Tekoucí voda z jakéhokoliv systému pod tlakem se okysličuje bublinkami vzduchu.
Bublinky se časem eliminují.

24 Režim Topení byl
dlouhou dobu ve
stavu stand-by
(nespustí provoz
plynule).

Doba “Zpoždění” nastavená v “Nastavení
Ekonomy pro čerp.” je příliš krátká. (Vstupte
do menu “Servis” &!'Pomocná nastavení(!&!
'Nastavení Ek)*)+,!pro čerp.”).

Zvyšte dobu “Zpoždění” v “Nastavení Ekonomy pro čerp.”.

25 Jednotka FTC, která před
výpadkem el. napájení
pracovala v režimu
Topení se po obnovení
el. napájení spustí v
režimu Ohřev TV.
26 Režim Chlazení není
dostupný.

Jednotka FTC je navržena pro chod v provozním
režimu s vyšší prioritou (v tomto případě je to
režim Ohřev TV) po spuštění el. napájení.

-!.)/+á0ní provoz%
-!!1o uplynutí doby “M23%!doba provozu režimu TV” nebo po dosažení “Max. tepl. TV”
se provoz přepne z režimu Ohřev TV na jiný režim (např. režim Topení).

Přepínač SW2-4 je v poloze OFF.

Nastavte přepínač SW2-4 do polohy ON. (Viz “5.1 Funkce přepínačů (Dip switch)”
v tomto manuálu.)

21

22

23
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8. Údržba a opravy
Č.

Symptom poruchy

27 Chladicí systém
nedosáhne
požadované teploty.

Možná příčina

ysvětlení!"!Řešení

1.

Pokud je teplota vody v okruhu příliš vysoká,
režim Chlazení se kvůli ochraně venkovní
jednotky spustí se zpožděním.

1.

Normální provoz.

2.

Když je venkovní teplota nižší než nastavená
pro aktivaci Funkce protimrazové ochrany,
režim Chlazení se nespustí.

2.

Pro prvořadý provoz režimu Chlazení před Funkcí protimrazové ochrany změňte
nastavení teploty pro aktivaci Funkce protimrazové ochrany. (Viz “<Funkce
protimrazové ochrany>” na straně 45.

28 El. ohřevy se spustí
Nastavená doba připnutí el. ohřevů je
krátce po spuštění režimu krátká.
Ohřev TV nebo
programu Legionella po
provozu režimu Chlazení.

Upravte nastavení doby připnutí el. ohřevů. (Viz “<Pom. ohřívač (TV)> na straně 45.

29 Při režimu Ohřev TV
nebo programu Legionella, následujícím
po režimu Chlazení,
se zobrazí chyba L6 a
provoz se často
vypíná.

Nastavte nižší hodnotu teploty, při které se aktivuje Funkce protimrazové ochrany. (Viz
“<Funkce protimrazové ochrany>” na straně 45.

Pokud je teplota nižší než nastavená pro Funkci
protimrazové ochrany, spíš chyba L6 bude
přerušovat provoz před aktivací Funkce
protimrazové ochrany.
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
9.1 Zapojení pro řízení kaskády venkovních jednotek
Chcete-li vytvořit větší systém, lze zapojit až 6 venkovních jednotek stejného
modelu do jediného systému.
P*zn.'%venkovní jednotka +,-./01+%není určena pro systém řízení kaskády
venkovních jednotek2

FTC
(Podruž.)

FTC
(Hlavní)

Hlavní
ovládání

Hlavní
345%6%7edn.

9.1.1 Požadavky
<Venkovní jednotka>
(a) Lze zapojit až 6 venkovních jednotek.
(b) Všechny venkovní jednotky musí být stejného modelu (výkonu).
(c) Venkovní jednotky musí být připojeny k podružným jednotkám.

FTC
(Podruž.)

<FTC: Hlavní jednotka>
Každá podružná jednotka je řízena hlavní jednotkou.
(a) Venkovní jednotka NESMÍ být připojena k hlavní jednotce. Pro
hlavní jednotku musíte zajistit samostatné el. napájení.
(b) Hlavní ovládání připojte k TBI.2 13-14 na hlavní jednotce.
(c) Řízení pomocného ohřívače připojte k hlavní jednotce.

Podružná

Venkovní jednotka

FTC
(Hlavní)

<FTC: Podružná jednotka>
Jako podružnou jednotku lze použít ecodan Hydromodul nebo PACSIF051B-E nebo hlavní jednotku.
(a) Ke každé venkovní jednotce připojte podružnou jednotku.
(b) Hlavní ovládání NESMÍ být připojeno k podružné jednotce.

Hlavní
ovládání

Hlavní
Hydromodul
345%6%7edn.

Hydromodul

Venkovní jednotka

Podružná

9.2 Zapojení vodního okruhu
Níže je uveden příklad systému, skládajícího se ze dvou venkovních jednotek.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Dodržte minimální pracovní množství vody v otopném systému, v souladu s počtem venkovních jednotek.

Teplotní čidlo
výstupní vody

Teplotní čidlo výstupní vody
*1
Teplotní čidlo vratné vody

Venkovní
jednotka

Venkovní
jednotka

*1 Výměník chladivo-voda

Teplotní
čidlo
kapalného *1
chladiva
(TH2)

Teplotní čidlo
vratné vody

*1 Výměník chladivo-voda

Venkovní jednotka (Kompaktní typ)

Venkovní jednotka (Splitový typ)

<Obr. 9.2.1>
!"#é$%&'%Topení()hlazení
1 23$&45ujte hydraulický vyrovnávač )externí dodávka*6
1 23$&45ujte pomocný ohřívač ve správném umístění vzhledem k hydraulickému
vyrovnávači6

9

7

4

6

1

Pomocný ohřívač (ext. dodávka)
Oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

3

Flow switch 1 (ext. dodávka) *2

2

4

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

Topení/
Chlazení

5

Tepl. čidlo vratné vody (THW2)

6

Podr.1: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

7

Podr.1: !"# $#%&'( )ext. dodávka* +,

8

Podr.1: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*

9

Podr.1: tepl. čidlo vratné vody (THW2)

10

13
14
12
15

11

5
Hydraulický
vyrovnávač
)externí dodávka*

<Obr. 9.2.2>

Součástka

2

8
1

Č.

3

Hlavní

Zapojení
Podr. 1 Podr. 2

Podr.1: tepl. čidlo kapaln. chladiva (TH2)
10
*1
11 Podr.2: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)
12 Podr.2: !"# $#%&'( )ext. dodávka* +,
13 Podr.2: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*
14 Podr.2: tepl. čidlo vratné vody (THW2)
15 Podr.2: tepl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1
*1 Pro venkovní jednotku splitového typu musíte instalovat TH2. <Obr. 9.2.1>
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
!"#é$%8'%Topení()hlazení%9%Ohřev TV
1 23$&45ujte zásobník TV pro jednu venkovní jednotku, ve správném umístění
vzhledem k hydraulickému vyrovnávači6
1 7apojte řízení 89cestného ventilu )nebo ,9cestného ventilu 0: , k ;-< )Podružná*6
1 =rogram Legionella vyžaduje použití elektrického ohřevu. Do zásobníku TV
instalujte přímotopnou patronu.
1 23$&45ujte hydraulický vyrovnávač )externí dodávka*6
1 23$&45ujte pomocný ohřívač ve správném umístění vzhledem k hydraulickému
vyrovnávači6
7
4
Zásobník TV
10
5

1
12

9

Součástka

1

Pomocný ohřívač (externí dodávka)

2

Oběhové čerpadlo 1 (externí dodávka)

3

Flow switch 1 (externí dodávka) *2

4

Přímotopná patrona (externí dodávka)

5

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

6

Tepl. čidlo vratné vody (THW2)

7

Tepl. čidlo teplé vody (zás. TV). (THW5)

8

Podr.0: oběhové čerpadlo 0 )externí dodávka*

9

Podr.0: !"# $#%&'( )externí dodávka* +,

Hlavní

Zapojení
Podr. 1 *4 Podr. 2

10 Podr.0: 3-cestný ventil (externí dodávka) *3

11

Venkovní
jednotka

Č.

8

2
Topení/
Chlazení

11 Podr.0: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*
12 Podr.0: tepl. čidlo vratné vody (THW2)
13 Podr.1: teplotní čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1
14 Podr.2: oběhové čerpadlo 1 (externí dodávka)

13

15 =odr.2: !"# $#%&'( )externí dodávka* +,
16 =odr.2: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*
16

17 Podr.2: tepl. čidlo vratné vody (THW2)

17

18 Podr.2: tepl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1

15
Venkovní
jednotka

6

14

3

Hydraulický
vyrovnávač
)externí dodávka*

18

<Obr. 9.2.3>

*1 Pro venkovní jednotku splitového typu musíte instalovat TH2. <Obr. 9.2.1>
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.
*3 Použití dvou 2-cestných ventilů může plnit stejnou funkci jako 3-cestný ventil.
*4 Režim Ohřev TV vyžaduje použití hlavní jednotky (nebo Hydromodulu)
jako podružné jednotky.

Č.
1

7
4
Zásobník TV
10
11
1
12
Venkovní
jednotka

5

16
9

8

2
Topení/
Chlazení

13

Součástka

Hlavní

Zapojení
Podr. 1 *4 Podr. 2 *4

Pomocný ohřívač (ext. dodávka)

2

Oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

3

Flow switch 1 (ext. dodávka) *2

4

Přímotopná patrona (ext. dodávka)

5

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

6

Tepl. čidlo vratné vody (THW2)

7

Tepl. čidlo teplé vody (zás. TV). (THW5)

8

Podr.1: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

9

=odr1: !"# $#%&'( )ext. dodávka* +,

10 =odr1: 3-cestný ventil (ext. dodávka) *3
11 =odr1: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*
17

12 =odr1: tepl. čidlo vratné vody (THW2)

18
15
Venkovní
jednotka

19

14

6
Hydraulický
vyrovnávač
externí dodávka!

<Obr. 9.2.4>

3

13 Podr.1: tepl. čidlo kapalného chladiva (TH2) *1
14 Podr.2: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)
15 Podr.2: !"# $#%&'( )ext. dodávka* +,
16 Podr.2: 3-cestný ventil (ext. dodávka) *3
17 Podr.2: tepl. čidlo výstupní vody )-./0*
18 Podr.2: tepl. čidlo vratné vody (THW2)
19 Podr.2: tepl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1
*1 Pro venkovní jednotku splitového typu musíte instalovat TH2. <Obr. 9.2.1>
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.
*3 Použití dvou 2-cestných ventilů může plnit stejnou funkci jako 3-cestný ventil.
*4 Režim Ohřev TV vyžaduje použití hlavní jednotky (nebo Hydromodulu)
jako podružné jednotky.

55

9. Řízení kaskády venkovních jednotek
Systém 3: Regulace teploty ve 2 topných zónách
"#$%&'()ujte#taktovací nádobu# externí dodávka!#pro systém s regulací teploty ve * topných zónách+
"#$%&'()ujte hydraulický vyrovnávač# externí dodávka!+
"#$%&'()ujte pomocný ohřívač ve správném umístění vzhledem k hydraulickému vyrovnávači+
"##$nformace k regulaci teploty ve * topných zónách jsou uvedeny v ,-+.# Schéma zapojení pro regulaci teploty
ve 2 topných zónách”.
17
9
1

11
4

2

18
16
Venkovní
jednotka

15

12

19

5

8
22
23
21
Venkovní
jednotka

Topení/Chlazení
(topná zóna 1)

20

24

10
Hydraulický
vyrovnávač
externí dodávka!

3

13
6
14

Topení/Chlazení
(topná zóna 2)

7

Taktovací nádoba
(externí dodávka)

<Obr. 9.2.5>

Č.

Součástka

Zapojení
Hlavní Podr. 1 Podr. 2

Č.

Součástka

1

Pomocný ohřívač (ext. dodávka)

13 Tepl. čidlo vstupní vody zóny 2# /013!# 2olit.!

2

Oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

14 Tepl. čidlo vratné vody zóny 2 (THW9) (volit.)

3

Flow switch 1 (ext. dodávka) *2

15 Podr.1: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

4

Oběhové čerpadlo 2 (ext. dodávka)

16 Podr.1:#456#&67'89# ext. dodávka!#:*

5

Flow switch 2 (ext. dodávka) *2

17 Podr.1:#'epl. čidlo výstupní vody /01;!

6

Oběhové čerpadlo 3 (ext. dodávka)

18 Podr.1: 'epl. čidlo vratné vody (THW2)

7

Flow switch 3 (ext. dodávka) *2

19 Podr.1: 'epl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1

8

Směšovací ventil (ext. dodávka)

9

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

10 Tepl. čidlo vratné vody (THW2)
11 Tepl. čidlo vstupní vody zóny 1# /01.!# 2olit.!
12 Tepl. čidlo vratné vody zóny 1 (THW7) (volit.)

Zapojení
Hlavní Podr. 1 Podr. 2

20 Podr.2: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)
21 Podr.2:#456#&67'89# ext. dodávka!#:*
22 Podr.2:#'epl. čidlo výstupní vody# /01;!
23 Podr.2: 'epl. čidlo vratné vody (THW2)
24 Podr.2: 'epl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1
*1 Pro venkovní jednotku splitového typu musíte instalovat TH2. <Obr. 9.2.1>
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
!"#é$%&'%Topení()hlazení%*s kotlem+
"#$%&'()ujte taktovací nádobu externí dodávka!#pro umožnění připojení kotle+
"#$%&'()ujte hydraulický vyrovnávač# externí dodávka!+
"#$%&'()ujte pomocný ohřívač mezi hydraulický vyrovnávač#( taktovací nádobu+
"#<alší informace jsou uvedeny v I%&'()(čním =(%>á)u#k#?@AB/0C;;0/BD+

Kotel

14
1
15
Venkovní
jednotka

6

10

2

8

4

9

5

Topení/Chlazení

13 12

16

11
19
20

7

18 17
Venkovní
jednotka

3

Taktovací nádoba
(externí dodávka)

Hydraulický
vyrovnávač
externí dodávka!

21

<Obr. 9.2.6>

Č.

Zapojení
Hlavní Podr. 1 Podr. 2

Součástka

Č.

Zapojení
Hlavní Podr. 1 Podr. 2

Součástka

1

Pomocný ohřívač (ext. dodávka)

11 /epl. čidlo vstupní vody do kotle (THWB2) (volit.)

2

Oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

12 Podr.1: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

3

Flow switch 1 (ext. dodávka) *2

13 Podr.1:#456#&67'89# ext. dodávka!#:*

4

Oběhové čerpadlo 2 (ext. dodávka)

14 Podr.1:#'epl. čidlo výstupní vody# /01;!

5

Flow switch 2 (ext. dodávka) *2

15 Podr.1: 'epl. čidlo vratné vody (THW2)

6

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

16 Podr.1: 'epl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1

7

Tepl. čidlo vratné vody (THW2)

17 Podr.2: oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

8

Tepl. čidlo vstupní vody (THW6) (volit.)

18 Podr.2:#456#&67'89# ext. dodávka!#:*

9

Tepl. čidlo vratné vody (THW7) (volit.)

19 Podr.2:#'epl. čidlo výstupní vody# /01;!
20 Podr.2: 'epl. čidlo vratné vody (THW2)

10 /epl. čidlo výstupní vody z kotle# /01E;!# volit.!

21 Podr.2: 'epl. čidlo kapaln. chladiva (TH2) *1
*1 Pro venkovní jednotku splitového typu musíte instalovat TH2. <Obr. 9.2.1>
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.
!"#é$%0'%Topení()hlazení%*s%ecodan ,!-./modul+12
"#$%&'()ujte hydraulický vyrovnávač# externí dodávka!.
"#$%&'()ujte pomocný ohřívač ve správném umístění vzhledem k hydraulickému
vyrovnávači+

Hydromodul

1

4

2

Venkovní
jednotka
Hydromodul

5
Venkovní
jednotka

Hydraulický vyrovnávač
externí dodávka!

Topení/
Chlazení

Č.

Součástka

1

Pomocný ohřívač (ext. dodávka)

2

Oběhové čerpadlo 1 (ext. dodávka)

3

Flow switch 1 (ext. dodávka) *2

4

Tepl. čidlo výstupní vody (THW1)

5

Tepl. čidlo vratné vody (THW2)

Hlavní

Zapojení
Podr. 1
Podr. 2
*,!-./modul+*,!-./modul+

3
*1 Režim Chlazení je možný pouze se zapojeným ERS modelem Hydromodulu.
*2 Bezpečnostní prvek. Je doporučeno instalovat flow switch.

<Obr. 9.2.7>
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
9.3 Elektrické zapojení
"šechny práce s elektrickým zařízením musí provádět technik s odpovídající kvalifikací#$Nedodržení tohoto požadavku může vést k úrazu el. proudem%$k požáru$& smrti#$
Nedodržení tohoto požadavku vede k neplatnosti záruky. Veškeré elektrické zapojení musí odpovídat předpisům platným v daném státě.

N

Bílý
CNO1

TB2

S1

ŽLUTÝ

Jistič
nebo
odpojovač

Proudový
chránič

Výchozí zapojení
(el. napájení
jednotky FTC
(Hlavní) z
venkovní jednotky)

ŽLUTÝ

Venkovní jednotka NESMÍ být připojena k jednotce FTC (Hlavní).
Změna zapojení konektorů na elektronické desce jednotky F !"#$lavní%"
#viz Obr&"'&(&)&%
FTC (Hlavní)

ČERNÝ

L

FTC (Hlavní)

L

CNO1

FTC
(Hlavní)

S2
S3

N

L
N

S3

<Obr. 9.3.1>

S1

Bílý
CNO1

S2

ČERNÝ

Změna zapojení
(samostatné el.
napájení
jednotky FTC
(Hlavní))

ŽLUTÝ

TB1
S1

ČERNÝ

ŽLUTÝ

Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

ČERNÝ

9.3.1 Hlavní jednotka

S2

CNO1

FTC
(Hlavní)

S3

<Obr. 9.3.2>

9.3.2 Podružná jednotka
Ke každé venkovní jednotce zapojte podružnou jednotku.
Jednotka FTC (Podružná) může být el. napájena dvěma způsoby.
1. Napájecí kabel je veden k podružné jednotce od venkovní jednotky.
2. Jednotka FTC (Podružná) je el. napájena ze samostatného zdroje napájení.
FTC (Hlavní) (PAC-IF061B-E) je použita jako podružná jednotka
!"l. zapojení jako pro podružnou jednotku je uvedeno v!#$%&!"'(k)*+,ké!zapojení#%!-&
*1 Napájecí kabel pro pomocný ohřívač nepřipojujte, protože nastavení jeho řízení
u podružné jednotky nefunguje.

S1
L

FTC (Podružná) (PAC-SIF051B-E) <Obr. 9.3.3>
Jednotka FTC (Podružná) může být el. napájena dvěma způsoby.
1. Napájecí kabel je veden k jednotce FTC (Podružná) od venkovní jednotky.
2. Jednotka FTC (Podružná) je el. napájena ze samostatného zdroje napájení.
Pozn.:
!! eveďte nízkonapěťové kabely průchodkami, kterými jsou vedeny
vysokonapěťové kabely.
!!pevněte kabely do upínek, jak je zobrazeno na obrázku vpravo"

S2

S3

N

Nízkonapěťové kabely (VSTUP)
& Kabely tepl. čidel
Vysokonapěťové kabely (VÝSTUP)
& Napájecí kabely

<Obr. 9.3.3>

Způsob 1: FTC (Podružná) je el. napájena z venkovní jednotky
<1 fáze>
FTC (Podružná)

<3 fáze>

FTC (Podružná)

TB6

TB6

L
Venkovní jednotka

L
Venkovní jednotka

N

N

L1
Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

Proudový
chránič
*1

Jistič
nebo
odpojovač

L

S1

S1

N

S2

S2

S3

S3

Elektrické
napájení
3N~
400V
50Hz

Proudový
chránič
*1

Jistič
nebo
odpojovač

L2
L3
N

S1

S1

S2

S2

S3

S3

<Obr. 9.3.4>

Kabel
Klasifikace Vodič
obvodu × velikost
(mm²)

*1 Nemá-li nainstalovaný proudový chránič funkci ochrany proti nadproudu, nainstalujte jistič s touto funkcí na stejné napájecí vedení.
<ozn.=$V souladu s předpisy$899 by měl být jistič*odpojovač umístěný na venkovní jednotce nainstalován s uzamykatelnými prvky (zdraví a bezpečnost)"
FTC (Podr.) - Venkovní jednotka

*2

3 × 1.5 (pólový)

FTC (Podr.) - Uzemnění venk. jedn.

*2

1 × Min. 1.5

FTC (Podr.) - Venk. jedn. S1 - S2

*3

230 V st

FTC (Podr.) - Venk. jedn. S2 - S3

*3

24 V ss

*1. Předpokládá se spínač s oddálením kontaktů u každého pólu o 3.0 mm. Použijte proudový chránič (NV).
Musí se počítat se spínačem k oddělení všech aktivních fázových napájecích vodičů.
*2. Max. 45 m
Při použití průřezu 2.5 mm², max. 50 m
Při použití průřezu 2.5 mm² a oddělení S3, max. 80 m
*3. Výše uvedené hodnoty nejsou vždy měřeny proti hodnotě uzemnění.
Pozn.:
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1. Elektrické zapojení vodičů musí odpovídat příslušným místním i obecně platným předpisům a normám.
#"$ Propojovací kabely %&'$(Podružná)* venkovní jednotka nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s opláštěním z
po+,-.+/0/1023u"$(Provedení$45#67$89'$7:). Napájecí kabely %&'$(Podružná)$nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s
opláštěním z $1/+,-.+/0/1023u"$(Provedení$45##:$89'$7;)
3. Nainstalujte uzemnění delší než ostatní kabely.

9. Řízení kaskády venkovních jednotek
Způsob 2: FTC (Podružná) je el. napájena ze samostatného zdroje napájení
Pokud má jednotka FTC (Podružná) a venkovní jednotky samostatné zdroje
napájení, MUSEJÍ být splněny následující požadavky:
!Odstraňte konektor "#$%&'!na!jednotce ()#!"Podružná'*!"Viz!+Obr*!,*-*./'
!Přepínač %012-!na elektron. desce venkovní jednotky nastavte do polohy 3$*
!Zapněte el. napájení venkovní jednotky PŘED zapnutím el. napájení jednotky
()#!"Podružná'*

CN108
LED1

FTC (Podružná)
LED4
SW2
1

SW4
1
6

8

Odstraňte konektor
(CNS2)

SW1
1

LED3

8

CNS2
(RED)
CNW12
(RED)

TBIN

CN21
(YLW)

1 2 3 4
1

4 1

S1 S2 S3
2 4
L N
1 3
3 TBOUT TB6

3 1

<Obr. 9.3.5>
<1 fáze>

FTC (Podružná)

Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

Jistič
nebo
odpojovač

Proudový
chránič
*1

<3 fáze>

FTC (Podružná)

Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

L
N
N

Venkovní jednotka

Elektrické
napájení
~/N
230V
50Hz

Proudový
chránič
*1

Jistič
nebo
odpojovač

Jistič
nebo
odpojovač

Proudový
chránič
*1

L
N
N

Venkovní jednotka

L

S1

S1

N

S2

S2

S3

S3

Elektrické
napájení
3N~
400V
50Hz

TB6

Proudový
chránič
*1

Jistič
nebo
odpojovač

L1
L2
L3
N

S1

S1

S2

S2

S3

S3
TB6

<Obr. 9.3.6>
*1 Nemá-li nainstalovaný proudový chránič funkci ochrany proti nadproudu, nainstalujte jistič s touto funkcí na stejné napájecí vedení.

Kabel
Klasifikace
Vodič
obvodu
× velikost (mm²)

FTC (Podr.) el. napájení
FTC (Podr.) vstupní zatížení
Hlavní vypínač (jistič)
El. napájení jednotky FTC (Podr.)
Uzemnění jednotky FTC (Podr.)
FTC (Podr.) - Venk. jedn.
FTC (Podr.) - Uzemnění venk. jedn.
FTC (Podr.) L - N
FTC (Podr.) - Venk. jedn. S1 - S2
FTC (Podr.) - Venk. jedn. S2 - S3

~/N 230 V 50 Hz
*1

*2
*3
*3
*3

16 A
2 × Min. 1.5
1 × Min. 1.5
2 × Min. 0.3
—
230 V st
—
24 V ss

*1. Předpokládá se spínač s oddálením kontaktů u každého pólu o 3.0 mm. Použijte proudový chránič (NV).
Musí se počítat se spínačem k oddělení všech aktivních fázových napájecích vodičů.
*2. Max. 45 m
Při použití průřezu 2.5 mm², max. 50 m
Při použití průřezu 2.5 mm² a oddělení S3, max. 80 m
*3. Výše uvedené hodnoty nejsou vždy měřeny proti hodnotě uzemnění.
Pozn.:

1. Elektrické zapojení vodičů musí odpovídat příslušným místním i obecně platným předpisům a normám.
!" Propojovací kabely #$%"&Podružná'( venkovní jednotka nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s opláštěním z
po)*+,)-.-/.01u!"&Provedení"23 45"67%"58'. Napájecí kabely #$%"&Podružná'"nesmějí být horší kvality než ohebné vodiče s
opláštěním z "/-)*+,)-.-/.01u!"&Provedení"23 8"67%"59'
3. Nainstalujte uzemnění delší než ostatní kabely.

$>,?0/modul
!.nformace k zapojení /ecodan H01*2modul3!jako podružné jednotky naleznete v!#$%$!"'(k)*+,ké zapojení#!v!I45)6'6čním!7648á'u k ecodan Hydromodul%!-&
*1 Napájecí kabel pro pomocný ohřívač nepřipojujte, protože nastavení jeho řízení u podružné jednotky nefunguje.
*2 Nezapojujte kabel hlavního ovládání.
<Před nastavením systému>
Vložte přiloženou SD kartu do slotu na elektronické desce jednotky FTC. (Viz část 4.10.)
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
9.4 Zapojení hlavního ovládání
(a) Kabel hlavního ovládání připojte ke svorkám TBI.2 RC na elektronické desce hlavní jednotky. Hlavní ovládání NESMÍ být
připojeno k podružné jednotce.
(b) Pro propojení hlavní jednotky a podružných jednotek použijte metodu zřetězeného zapojení svorek TBI.2 RC. *1
*1 Maximální délka el. vedení mezi každou jednotkou je 10 m. Celková maximální délka zřetězeného el. vedení je 500 m.
:*;.-modul"&s"#$%"&:lavní', která je nastavena jako podružná jedn.'

PAC-SIF051B-E

Hlavní ovládání

Hlavní ovládání

Hlavní jednotka
TBI.2 (RC)
1 2 3 4 5

Hlavní jednotka
TBI.2 (RC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

......

Max. 10 m
TBIN (RC)
Max.
500 m

Hlavní ovládání

Max. 10 m

TBI.2 (RC)

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Max.
500 m

Max. 10 m
TBIN (RC)

Max. 10 m

TBI.2 (RC)

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Podružné
jednotky

Podružné
jednotky

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

<Obr. 9.4.1>
!ozn."##$l. vedení kabelu hlavního ovládání a kabelu zřetězeného zapojení by mělo být uloženo ve vzdálenosti %#&'#nebo více od el. vedení napájecích kabelů tak,
aby nebylo ovlivněno elektrickým šumem napájecích kabelů #(NEUKLÁDEJTE kabel hlavního ovládání a napájecí kabely do stejné chráničky )

9.5. Zapojení kabelů teplotních čidel
Zapojte teplotní čidla pro jednotku FTC (Podružná).

<!5!=!">apojení teplotního čidla pro teplotu kapalného chladiva"&$: '
Zapojte kabel čidla TH2 ke konektoru CN21 na FTC (Podružná).
Venkovní jednotka splitového typu: Zapojte TH2.
Venkovní jednotka kompaktního typu: NENÍ vyžadováno zapojení TH2.
Když je kabel čidla TH2 příliš dlouhý, smotejte jej vně jednotky FTC (Podružná).
Smotané kabely neumisťujte do jednotky FTC (Podružná).
<Umístění teplotního čidla>
Čidlo TH2 připevněte na chladivové potrubí (strana kapaliny ).
Doporučujeme opatřit čidlo vhodnou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo
nechtěným tepelným vlivům okolního prostředí.
Pozn.: Ujistěte se, že je čidlo TH2 umístěno tak, že správně snímá teplotu kapalného chladiva.
Protože;
(1) Je důležité, aby čidlo TH2 správně snímalo teplotu podchlazení při Topení.
(2) Teplota chladiva za tepelným výměníkem chladivo-voda musí být také
detekována z důvodu ochrany.

RC

9.5.2. >apojení teplotního čidla pro teplotu výstupní otopné vody
&$:?='"a teplotního čidla pro teplotu vratné otopné vody"&$:? '
Kabely čidel THW1 a THW2 sdílí jediný konektor, připojte konektor čidel ke
konektoru CNW12 na FTC (Podružná).
Když je kabel čidel THW1 a THW2 příliš dlouhý, smotejte jej vně jednotky FTC (Podružná). Smotané
kabely neumisťujte do jednotky FTC (Podružná).
<Umístění teplotního čidla>
Čidlo THW1 umístěte na vodní potrubí (strana výstupní otopné vody) za pomocný ohřívač, a čidlo
THW2 na stranu vratné otopné vody.
Doporučujeme opatřit čidla vhodnou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo nechtěným tepelným vlivům okolního prostředí.
Pozn.: Ujistěte se, že je čidlo THW1 umístěno tak, že správně snímá teplotu výstupní otopné vody. Detaily jsou uvedeny
na straně 6.
Pozor:
Neveďte kabely teplotních čidel společně s napájecími kabely
Samotné teplotní čidlo by mělo být umístěno tak, aby k němu neměl uživatel přístup.
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IN2

Konektor CN21
Konektor CNW12

<Obr. 9.5.1>

9. Řízení kaskády venkovních jednotek
* +#Funkce přepínačů (,-.#/0-1&2) <Venkovní
jednotka>
!Na každé venkovní jednotce nastavte chladivovou adresu od "!d#!$%
!ozn."#NEPOUŽÍVEJTE chladivovou adresu#3, protože 3#je použita pro#jednotku 456#(Hlavní) #Rozsah adres je 7#8ž#+
Splitový typ (SW1-3 až SW1-6)
!řepínač
SW1-1
SW1-2
SW1-3
SW1-4
SW1-5
SW1-6

Adr. 1
—
—
ON
OFF
OFF
OFF

Kompaktní typ (SW7-3 až SW7-6)

Číslo chladivové adresy
Adr. 2
Adr. 3
Adr. 4
—
—
—
—
—
—
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF

Adr. 5
—
—
ON
OFF
ON
OFF

Adr. 6
—
—
OFF
ON
ON
OFF

!řepínač
SW7-1
SW7-2
SW7-3
SW7-4
SW7-5
SW7-6

Číslo chladivové adresy
Adr. 2
Adr. 3
Adr. 4
—
—
—
—
—
—
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF

Adr. 1
—
—
ON
OFF
OFF
OFF

Adr. 5
—
—
ON
OFF
ON
OFF

Adr. 6
—
—
OFF
ON
ON
OFF

<FTC: Hlavní>
!"astavte přepínače!#$%&'!(!#$%&)!d*!+",
!-íce informací je uvedeno v!./,!Nastavení přepínačů (012!s31456),7!
<FTC: Podružná>
!"astavte přepínač!#$%&'!d*!+"!8Je použito9 řízení kaskády venkovních jednotek8,
!"astavte přepínač!#$'&:!;typ venkovní jednotky<!na každé jednotce v souladu s typem venkovní jednotky,
!"astavte přepínač #$'&=!d*!+"!pouze na podružné jednotce, která bude provozována i v režimu Ohřev TV,
řepínač

Funkce

SW1 SW1-1 Kotel

OFF

Hlavní

ON

Podružná
Podružná *1
(PAC-SIF051B-E) !"#$%&modul'
—

—

S přímotopnou patronou

—

—

BEZ pomocného ohřívače

S pomocným ohřívačem

—

—

SW1-6 Funkce (pozice) pomocného ohřívače

Pouze pro Topení

Pro Topení a Ohřev TV

—

—

—

SW1-7 Typ venkovní jednotky

Splitový

Kompaktní

—
—

—

—

—

Aktivní

—

—

Je použit

—

—

BEZ kotle

S kotlem

SW1-2

//>?

@A>?

BEZ zásobníku TV

SE zásobníkem TV

SW1-4 Přímotopná patrona

BEZ přímotopné patrony

SW1-5 Pomocný ohřívač

Max. výstupní teplota vody
tepelného čerpadla
SW1-3 Zásobník TV

SW1-8 Prostorové dálkové ovládání
BEZ prostorového dálkového ovládání S prostorovým dálkovým ovládáním
SW2 SW2-1 Logická inverze vstupu (IN1) pro prost. termostat 1 Zastav. provozu zóny 1 při sepn. vstupu Zastav. provozu zóny 1 při rozepn. vstupu
SW2-2 Logická inverze vstupu (IN2) pro flow switch Chyba detekována při sepnutí vstupu Chyba detekována při rozepnutí vstupu
SW2-3 Omezení výkonu pomocného ohřívače

Neaktivní

SW2-4 Režim Chlazení
Není použit
"Automatické přepnutí na jiný topný zdroj (když
Neaktivní
SW2-5
venkovní jednotka neběží kvůli chybě)

Aktivní

—

—

—

—

Je použita

—

—

SE snímačem průtoku

—

SW2-6 Taktovací nádoba

BEZ taktovací nádoby

S taktovací nádobou

SW2-7 Regulace teploty ve 2 topných zónách

Není použita

SW2-8 Snímač průtoku

BEZ snímače průtoku

*2

SW3 SW3-1 Logická inv. vstupu (IN6) pro prost. termostat 2 Zastav. provozu zóny 2 při sepn. vstupu Zastav. provozu zóny 2 při rozepn. vstupu

—
—

SW3-2 Logická inverze vstupu (IN3) pro flow switch 2 Chyba detekována při sepnutí vstupu Chyba detekována při rozepnutí vstupu

—

SW3-3 Logická inverze vstupu (IN7) pro flow switch 3 Chyba detekována při sepnutí vstupu Chyba detekována při rozepnutí vstupu
SW3-4

—

SW3-5 Režim Topení

—
Není použit

SW3-6 Řízení ZAP/VYP 2 topných zón

—

—

Není použito

—

Je použito

SW3-7

—

—

—

—

SW3-8

—

—

—

—

SW4 SW4-1 Řízení kaskády venkovních jednotek

—
—

Je použit

Není použito

Je použito

SW4-2 Použití pro řízení kaskády venk. jednotek Podružná

Hlavní

—
—

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

SW4-3

—

—

—

—

—

—

SW4-4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SW5 SW5-1

—

—

—
"Nouzový provoz (provoz el. ohřevů)
(aktivován pouze, když je el. napájení ZAP)"
"Nouzový provoz (provoz kotle)
(aktivován pouze, když je el. napájení ZAP)"
—

SW5-2

—

—

—

SW5-3

—

—

—

SW5-4

—

—

—

SW5-5

—

—

—

SW5-6

—

—

—

SW5-7

—

—

—

SW5-8

—

—

—

SW4-5 Nouzový provoz (provoz el. ohřevů)

Normální provoz

SW4-6 Nouzový provoz (provoz kotle)

Normální provoz

*1 Když je jednotka FTC (Hlavní) v ecodan Hydromodul nastavena jako podružná.
*2 Nastavte přepínač SW2-6 do ON pro "Systém 3 (2 zóny)" a pro "Systém 4 (s kotlem)" zmíněné v "9.2 Zapojení vodního
okruhu."

: Nastavení je vyžadováno
— : NENANSTAVUJTE (funkce není
dostupná)
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
()*+,apojení externích vstupů-výstupů
Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte k jejich zapojení kruhové svorky a izolujte vodiče.
<Elektrické zapojení pro hlavní jednotku>
!Viz!8%,/!Zapojení externích vstupůBvýstupů8
<Elektrické zapojení pro podružnou jednotku>
PAC-IF061B-E

1
2
3
4
5
6

1
CN01 2
(WHT) 4
6

TBO.1

1 TBO.2
2
3
4
5
6

1
3

1

CNP4
(RED)

8

LED1

1

CN3C 1
(BLU) 3

Vstupy pro externí signály
Ozn.

SW4
6
1

1

CNRF
(WHT)

SW3

LED3
SW2

1

1
3

8
1

CNIH
(ORN)

Svorkovnice

Konektor

RC

TBI.2 1-2

—

CN105 1
(RED)
5

IN2

TBI.1 11-12

—

VYP (rozepnuto) ZAP (sepnuto)

Položka
Komunikační kabel mezi
vnitřními jednotkami
Vstup pro Flow switch 1

5

LED2
8
1

3
1 TBO.5
2
3
4
5
6
7
8

F1
10A 250V

SW5

1 TBO.3
2
3
4
5
6
7
8
1 TBO.4
2
3
4
5
6

F2
6.3A 250V

Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte k jejich zapojení kruhové svorky a izolujte vodiče.

—

—

Viz SW2-2 v <9.6 Funkce
přepínačů (Dip switch)>.

1

CNIT
(BLU)

5

SW1
CNBHT
(BLK)

"pecifikace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou

8

CN108

FTC (Hlavní)

LED4

CNW5 CNW12 CN21
(WHT) (RED) (YLW)
1
1
1
2
3
4

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.1

Položka

Označení

(+,-&.)./0-1#2ka1e

Externí signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 10 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.13 mm² až 1.25 mm²
Plný vodič: ø0.4 mm až ø1.2 mm
Bezpotenciálové “a” kontaktní signály
Vzdálený spínač: minimální zatížení 12 V ss, 1 mA

CN20
(RED)
1
2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.3

Spínač

<Obr. 9.7.1>
Vstupy pro teplotní čidla
Ozn.

Svorkovnice

TH2
THW1
THW2

—
—
—

Konektor

Položka

Označení volitelného příslušenství

CN21
Teplotní čidlo (teplota kapalného chladiva)
CNW12 1-2 Teplotní čidlo (teplota výstupní vody)
CNW12 3-4 Teplotní čidlo (teplota vratné vody)

—
—
—

Pozn.:
a el. vedení nevytvářejte spoje kvůli požadavku prodloužení nebo zkrácení kabelů, protože to může ovlivnit správné snímání teploty!
Pokud jsou kabely příliš dlouhé, smotejte je na požadovanou délku a zajistěte je stahovací páskou.
Výstupy signálů
Ozn.

Svorkovnice

Konektor

OUT1 TBO.1 1-2
OUT4 TBO.2 4-6
OUT13 TBO.4 1-2

—
—
—

Položka

VYP

Výstup pro oběhové čerpadlo 1
Výstup pro 3-cestný ventil (2-cestný ventil 1)
Výstup pro 2-cestný ventil 2

VYP
ZAP
230 V st 1.0 A max
Topení
Ohřev TV 230 V st 1.0 A max
Ohřev TV Topení
230 V st 1.0 A max

N

N L

TBO.1 1 2 3 4 5 6

L

TBO.2 1 2 3 4 5 6

OUT1

ZAP

"#$%á&'()*. proud

N L

TBO.3 1 2 3 4 5 6 7 8

TBO.4 1 2 3 4 5 6

OUT4

TBO.5 1 2 3 4 5 6 7 8

OUT13

<Obr. 9.7.2>

!"#$%kace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

(+,-&.)./0-1#2kace

Výstupní signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 30 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.25 mm² až 1.5 mm²
Plný vodič: 0.25 mm² až 1.5 mm²

Jak
s&'()*+&až&,
Howpracovat
to use TBO.1
to 5
Nástroj

Nástroj

Vodič
Vodič
Boční pohled

Náhled

Zapojte je metodou zobrazenou na obrázku.
<Obr. 9.7.3>
Pozn.:
3!. epřipojujte více oběhových čerpadel přímo na daný výstup.456738!.V tomto případě použijte 9-&é!
:!.;anka by měla být upravena s izolací krycí lištu svorkovnice.4<= >?::@A>./B)%,)9,ní.k+C0)B#Di&ní.BE08!
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
PAC-SIF051B-E
CN108
LED1

FTC (Podružná)
LED4
SW2
1

SW4
1
6

8
SW1
1

LED3

8

CNS2
(RED)
CNW12
(RED)

TBIN

CN21
(YLW)

1 2 3 4
1

4 1

S1 S2 S3
2 4
L N
1 3
3 TBOUT TB6

3 1

<Obr. 9.7.4>
Vstupy pro exerní signály
Ozn.
RC
IN2

Svorkovnice
TBIN 1-2
TBIN 3-4

Konektor
—
—

Položka
VYP (Rozepnuto)
ZAP (Sepnuto)
Komunikační kabel mezi vnitřními jednotkami
—
—
Vstup pro flow switch
Viz SW2-2 v <9.6 Funkce přepínačů (Dip switch>.

S!"#$%kace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

-./"0&1&2!"#$%kace

Externí signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 10 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.5 mm² až 1.25 mm²
Plný vodič: ø0.65 mm až ø1.2 mm
Bezpotenciálové “a” kontaktní signály
Vzdálený spínač: minimální zatížení 12 V ss, 1 mA

Spínač
Vstupy pro teplotní čidla
Ozn.
TH2
THW1
THW2

Svorkovnice
—
—
—

Konektor
CN21
CNW12 1-2
CNW12 3-4

Označení volit. příslušenství
—
—
—

Položka
Teplotní čidlo (teplota kapalného chladiva)
Teplotní čidlo (teplota výstupní vody)
Teplotní čidlo (teplota vratné vody)

Pozn.:
3a el. vedení nevytvářejte spoje kvůli požadavku prodloužení nebo zkrácení kabelů, protože to může ovlivnit správné snímání teploty*
Pokud jsou kabely příliš dlouhé, smotejte je na požadovanou délku a zajistěte je stahovací páskou.
Výstupy signálů
Ozn.
OUT1

Svorkovnice
TBOUT 1-2

Konektor
—

Položka
Výstup pro oběhové čerpadlo 1

VYP
VYP

ZAP
ZAP

$45á06-17. proud
230 V st 1.0 A max

N L

TBOUT 1 2 3 4

OUT1

<Obr. 9.7.5>
S.,/01kace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

234,-"5"6.,/01kace

Výstupní signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 30 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.5 mm² až 1.25 mm²
Plný vodič: ø0.65 mm až ø1.2 mm

ozn.!"#epřipojujte více oběhových čerpadel přímo na daný výstup"$%&'()*"V tomto případě použijte +,-é*
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9. Řízení kaskády venkovních jednotek
ecodan !"#$modul
1
2
3
4
5
6

1
3

1 TBO.2
2
3
4
5
6
1 TBO.3
2
3
4
5
6
7
8
1 TBO.4
2
3
4
5
6

1
3

3

CNP1
(WHT)
CNP4
(RED)

1

F2

F1

6.3A 250V

10A 250V

SW5
8
1
5

1

CNV1
(WHT)

CNPWM 1
(WHT) 3

SW4

6
1

1

CNRF
(WHT)

5

LED2
8
1

CN105 1
(RED)
5

LED3

SW2

1

CNBC 1
(GRY) 3

CNIH
(ORN)
CNBHT
(BLK)

Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte k jejich zapojení
kruhové svorky a izolujte vodiče.

CN3C 1
(BLU) 3

LED1

SW3

3
1

1
CN01 2
(WHT) 4
6

TBO.1

8
1

CNIT
(BLU)

SW1

CN22
(BLU)

1
5

8

1
2

CN108

FTC

1
CNBH
(WHT)

LED4

7
CN1A
(WHT)
1
4

CNW5 CNW12 CN21
(WHT) (RED) (YLW)
1
1
1
2
3
4

1
2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.3

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.1

CN20
(RED)

<Obr. 9.7.6>
Vstupy pro externí signály
Ozn.
RC
IN2

Konektor
CN22
—

Svorkovnice
TBI.2 1-2
TBI.1 11-12

Položka
VYP (Rozepnuto)
ZAP (Sepnuto)
Komunikační kabel mezi vnitřními jednotkami
—
—
Vstup pro flow switch
Viz SW2-2 v <9.6 Funkce přepínačů (Dip switch)>.

7pecifikace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

234,-"5"6.,/01kace

Externí signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 10 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.5 mm² až 1.25 mm²
Plný vodič: ø0.65 mm až ø1.2 mm
Bezpotenciálové “a” kontaktní signály
Vzdálený spínač: minimální zatížení 12 V ss, 1 mA

Spínač
Vstupy pro teplotní čidla
Ozn.
TH2
THW1
THW2

Svorkovnice
—
—
—

Konektor
CN21
CNW12 1-2
CNW12 3-4

Označení volit. přísl.
—
—
—

Položka
Teplotní čidlo (teplota kapalného chladiva)
Teplotní čidlo (teplota výstupní vody)
Teplotní čidlo (teplota vratné vody)

Pozn.:
#a el. vedení nevytvářejte spoje kvůli požadavku prodloužení nebo zkrácení kabelů, protože to může ovlivnit správné snímání teploty*
Pokud jsou kabely příliš dlouhé, smotejte je na požadovanou délku a zajistěte je stahovací páskou.
Výstupy signálů
Ozn.
OUT1
OUT4
OUT13

Svorkovnice
TBO.1 1-2
TBO.2 4-6
TBO.4 1-2

Konektor
CNP1
CNV1
—

N L

Položka
Výstup pro oběhové čerpadlo 1
Výstup pro 3-cestný ventil (2-cestný ventil 1)
Výstup pro 2-cestný ventil 2
N

TBO.1 1 2 3 4 5 6

ZAP
ZAP
Ohřev TV
Topení

7089á-:25;. proud
230 V st 1.0 A max
230 V st 1.0 A max
230 V st 1.0 A max
N L

L

TBO.2 1 2 3 4 5 6

OUT1

VYP
VYP
Topení
Ohřev TV

TBO.3 1 2 3 4 5 6 7 8

TBO.4 1 2 3 4 5 6

OUT4

OUT13

<Obr. 9.7.7>
SA.EBFkace vodičů a díly, které je třeba zajistit externí dodávkou
Položka

Označení

D$"./'3 sA.EBFkace

Výstupní signál

El. vedení

Použijte kabel nebo vodič s opláštěním s vinylovou izolací.
Max. 30 m
Typ vodiče: CV, CVS nebo rovnocenný
Průměr vodiče: Lanko 0.25 mm² až 1.5 mm²
Plný vodič: 0.25 mm² až 1.5 mm²

Jak
s',1*&%'až':
Howpracovat
to use TBO.1
to 5
Nástroj

Nástroj

Vodič
Vodič

Pozn.:
%&'(epřipojujte více oběhových čerpadel přímo na daný výstup')*+,%-&'V tomto případě
použijte #./é&
0&'(epřipojujte současně oběhová čerpadla k oběma',1*&%'%20'3'4(5%&
6&'7anka by měla být upravena s izolací krycí lištu svorkovnice')89(:;00<2:'=>3?"3#"ní
k$@A3>BCi/ní'>!A-.
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Boční pohled

Náhled

Zapojte je metodou zobrazenou na obrázku.
<Obr. 9.7.8>

9. Řízení kaskády venkovních jednotek
Údržba a opravy u systému řízení kaskády venkovních jednotek
Č.

Symptom poruchy

1

Displej hlavního
ovládání je prázdný.

Možná příčina
1. Hlavní ovládání není el. napájené.

2. El. napájení je hlavnímu ovládání
dodáváno, přesto tomu neodpovídá
zobrazení na displeji.

Gysvětlení'2'Řešení
1. Zkontrolujte diodu LED2 na hlavní jednotce. (Viz <Obr. 5.4.1>.)
(i) Když dioda LED2 svítí.
Zkontrolujte poruchu nebo rozpojení kontaktu na el. vedení hlavního ovládání.
(ii) Když dioda LED2 bliká.
Viz Č. 4 níže.
(iii) Když dioda LED2 nesvítí.
Viz Č. 3 níže.
2. Zkontrolujte následující:
!!Rozpojení kabelu mezi hlavním ovládáním !" hlavní jednotkou#
!$orucha hlavního ovládání, pokud není zobrazeno %Čekejte prosím&#
!Viz!Č#!'!níže, pokud je zobrazeno %Čekejte prosím&#
1. Normální stav.

2

Na hlavním ovládání
zůstane zobrazeno
“Čekejte prosím”.

1. "Čekejte prosím" je zobrazeno až 6
minut.
2, 3. Hlavní ovládání spustilo kontrolu/procedury.
2. Chyba komunikace mezi hlavním
(i) Pokud je zobrazeno “0%” nebo “50-99%” pod "Čekejte prosím", došlo k
ovládáním a hlavní/podružnou jednotkou.
chybě komunikace mezi hlavním ovládáním a hlavní/podružnou jednotkou.
3. Chyba komunikace mezi podružnou
!(kontrolujte el. zapojení hlavního ovládání#
jednotkou a venkovní jednotkou.
!)yměňte hlavní ovládání nebo hlavní*podružnou jednotku#
(ii) Pokud je zobrazeno “1-49%”, došlo k chybě komunikace mezi elektronickou
deskou venkovní(ch) jednotky(ek) a podružnou jednotkou.
!!(kontrolujte elektrické zapojení elektronické desky venkovní jednotky a
podružné jednotky.
(Zkontrolujte, zda nejsou S1 a S2 prohozené a zda je S3 bezpečně
zapojené bez poškození. (Viz část 4.5.)
!Vyměňte elektronické desky venk. jednotky(ek)!"*nebo podružné jednotky#

3

Dioda LED2 na
hlavní jednotce
nesvítí.
(Viz <Obr. 5.4.1>.)

Když na hlavní jednotce nesvítí ani dioda
LED1. (Viz <Obr. 5.4.1>.)
1. Hlavní jednotka není el. napájena
napětím 220 V až 240 V st.

2. Je problém se způsobem zapojení
konektorů.

1. Zkontrolujte napětí na svorkách L a N na napájecí desce venkovní jednotky.
(Viz část 4.5.)
!!!!Když není napětí ''+ V!až!',+ )!st-!zkontrolujte el. vedení ke zdroji
napájení.
!Když je napětí!''+ V!až!',+ )!st-!postupujte dle!'#!níže#
2. Zkontrolujte zapojení konektorů.
!!Když nejsou konektory správně zapojeny, opravte zapojení konektorů dle
schématu níže. (Viz část 4.5 a schéma zapojení na krytu jednotky.)

S2

CN01

S1

ČERNÝ ŽLUTÝ
Ž L U T Ý ČERNÝ

L
N

Bílý

CN01

Hlavní
jednotka

S3

!!$okud není problém se zapojením, postupujte dle .#!níže#

4

Dioda LED2 na
jednotce FTC bliká.
(Viz Obr. <5.4.1>)

3. Porucha hlavní jednotky.

3. Zkontrolujte hlavní jednotku.
!(kontrolujte pojistku na hlavní jednotce#
!(kontrolujte el. zapojení#
!Zkontrolujte, že je přepínač!/0,1'!nastaven v!23#
!Pokud není problém se zapojením, hlavní jednotka je poškozena#

Když na hlavní jednotce bliká i dioda LED1.

Zkontrolujte el. zapojení mezi hlavními jednotkami.

Když na hlavní jednotce svítí dioda LED1.
1. Chyba v el. zapojení hlavního ovládání.
Více vnitřních jednotek bylo zapojeno k
jediné venkovní jednotce.

1. Zkontrolujte, zda není chyba v zapojení hlavního ovládání.
Počet vnitřních jednotek, které mohou být zapojeny k jedné venkovní jednotce je jedna.
Doplňkové vnitřní jednotky musí být zapojeny samostatně k venkovní jednotce.

2. Zkratové zapojení u hlavního ovládání.

2.,3. Odpojte hlavní ovládání a zkontrolujte diodu LED2 na hlavní jednotce. (Viz
Obr. 5.4.1.)
!Když dioda!456'!789:á, zkontrolujte zkratový obvod v zapojení hlavního ovládání#
!Když dioda!456'!svítí-!opět zapojte hlavní ovládání a;
- když dioda LED2 bliká, hlavní ovládání je poškozeno;
- když dioda LED2 svítí, chybné zapojení hlavního ovládání bylo opraveno.

3. Porucha hlavního ovládání.

4. Chyba v nastavení přepínačů SW.

4. Zkontrolujte, že je přepínač SW 4-2 na podružné jednotce nastaven v OFF.

Další informace jsou uvedeny v části "8. Údržba a opravy".
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10. Doplňující informace
10.1 Odsátí chladiva (jen u systémů splitového typu)
Informace jsou uvedeny v Instalačním manuálu nebo v Servisním manuálu venkovní jednotky.

10.2 Náhradní provoz kotle
Provoz Topení je zálohován kotlem.
Bližší informace naleznete v Instalačním manuálu k PAC-TH011HT-E.
!"#$%&%ce'('Nastavení systému)
1. Nastavte přepínač SW 1-1 do ON "S kotlem" a SW2-6 do ON “S taktovací nádobou”.
2. Instalujte teplotní čidla THWB1 (teplota výstupní vody z kotle) a THWB2 (teplota vratné vody do kotle) *1 na okruhu kotle.
3. Připojte ke kotli, ke vstupu pro signály (vstup pro prostorový termostat) vodič z výstupu signálu (OUT10: Provoz kotle). *2
4. Instalujte jeden z následujících prostorových termostatů. *3
Prostorové dálkové ovládání (volitelné příslušenství)
Prostorový termostat (externí dodávka)
Hlavní ovládání (vzdálená pozice)
*1 Teplotní čidla pro snímání topné vody na okruhu kotle jsou volitelné příslušenství.
*2 OUT10 - viz část 4.5.3 Výstupy signálů.
*3 Topení kotlem je řízeno na základě signálu zap/vyp od prostorového termostatu.
<Nastavení dálkového ovládání>
1. Vstupte do menu Servis > Nastavení zdroje tepla a vyberte “Kotel” nebo “Hybridní”. *4
2. Vstupte do menu Servis > Provozní nastavení > Nastavení kotle, pro detailní nastavení výše zmíněného “Hybridní”.
*4 “Hybridní provoz” automaticky přepíná mezi tepelným čerpadlem (a el. ohřevem) a kotlem.
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Místní ovlivňující faktory
* Tato jednotka FTC je navržena pro připojení k venkovním invertorovým jednotkám z řady Mr.Slim/Ecodan od výrobce MITSUBISHI ELECTRIC. Při návrhu kompletního
systému se, prosím, řiďte následujícími pokyny.
* MITSUBISHI ELECTRIC nenese odpovědnost za návrh systému, ke kterému se tepelné čerpadlo připojuje.

Tepelný výměník
(1) Navržený tlak
Navržený tlak pro venkovní jednotky je!,#<=!>$"#!U připojeného systému musí být splněno následující#!
Kritický tlak: více než 12.45 MPa (3 krát vyšší než navržený tlak)
(2) Výkon
Zajistěte výkon tepelného výměníku v souladu s následujícími podmínkami. Nejsou-li podmínky splněny, může to vést k poruše v souvislosti s ochranou provozu nebo
se venkovní jednotka vypne v souvislosti s ochranou provozu systému.
!V případě dodávky teplé vody je kondenzační teplota nižší než!=?!@A!při maximální provozní BCDkvenEi pro venkovní teplotu!F!@A!S#T#*G!@A!M#T#
(3) Vnitřní kapacita tepelného výměníku
Vnitřní kapacita tepelného výměníku musí být v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce níže. Pokud je připojen tepelný výměník s nižší kapacitou, může dojít ke
zpětnému toku kapaliny nebo k poruše kompresoru#
Pokud je připojen tepelný výměník s vyšší kapacitou-!může to být příčinou nadostatečného výkonu v důsledku nedostatku chladiva nebo přehřátí komresoru#
PUHZ-SW
SUHZ-SW
PUHZ-SHW
Maximální kapacita [cm³]
Minimální kapacita [cm³]
Venkovní jedn.

40
—
—
1050
350

50
45
—
1500
500

75
—
80
2130
710

100
—
112
3000
1000

—
—
140
3750
1250

120
—
—
4200
1400

160
—
230
6000
2000

200
—
—
7500
2500

(4) Údržba při znečištění
<#!)nitřní část tepelného výměníku kvůli udržení čistoty myjte#!Ujistěte se, že se výplach nedostane do potrubí#!Nepoužívejte mycí
prostředky na bázi chlóru#
2. Ujistěte se, že je poměr množství kontaminace na krychlovou jednotku ve vodním okruhu nižší než následující množství.
Příklad) v případě [9.52 mm
Zbytková voda: 0.6 mg/m, zbytkový olej: 0.5 mg/m, pevné cizí předměty: 1.8 mg/m

Umístění tepl. čidel
Viz 4.4.

Pozn.
H!IJKL"8ujte filtr na přívodní vodní potrubí#
· Teplota vratné vody, vstupující do tepelného výměníku, by měla být v rozsahu teplot 5 °C - 55 °C.
· Kvalita vody by měla splňovat standardy European Directive 98/83 EC
pH hodnota 6.5 - 8
vápník!!M!<++!NO*4
chlór!!M!<++!NO*4
železo*mangan!!M!+#=!NO*4
· Dimenze chladivového potrubí mezi venkovní jednotkou a tepelným výměníkem chladivo-voda (pouze pro SPLITOVÝ typ)
Použijte chladivové potrubí o stejné dimenzi, jako je dimenze připojení u venkovní jednotky. (Viz Instalační manuál venkovní jednotky.)
H!Ujistěte se, že je ve vodním okruhu dostatečné množství nemrznoucí směsi#!Doporučený poměr nemrznoucího prostředku ku vodě je F!;!,#
· Rychlost proudění vody ve vodním okruhu by měla být v daných mezích v souladu s použitým materiálem potrubí, aby se zabránilo
erozi, korozi a nadměrné hlučnosti. Buďte si vědomi toho, že rychlost proudění se může v úseku s tenkým potrubím, v kolenech a
podobných prvcích zvýšit nad dané hodnoty.
např.) měď: 1.5 m/s

Pozor:
· Vždy používejte vodu, která splňuje výše uvedené požadavky na kvalitu. Použitím vody, která nesplňuje tyto požadvky, může dojít k poškození systému
potrubí, armatur a zařízení.
*'+ikdy nepoužívejte jako médium nic jiného než vodu. Mohlo by dojít k požáru nebo k explozi!
" #epoužívejte ohřátou vodu, která je produkována tepelným čerpadlem vzduch-voda přímo k pití nebo k vaření! Hrozí riziko poškození zdraví! Také hrozí
riziko, že instalovaný tepelný výměník může zkorodovat, pokud nedodržíte požadovanou kvalitu vody pro systém tepelného čerpadla typu vzduch-voda.
Pokud přesto chcete použít ohřátou vodu, která je produkována tepelným čerpadlem vzduch-voda pro tyto účely, musíte zajistit bezpečnostní opatření, jako
například instalaci druhého tepelného výměníku na straně systému vodního potrubí!
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

$%&'()%'*% +,+-&.%- /%. -0#1%&%0#%#2 '3'&+$' +(.04+ ,&1!
#+&&,+*%,, .0/15 *0('&0(# %#1('&.%/, +'&/&+5 ,%6%#2'&0#5 +*78 7+95 '-0&,/#15 (#%&+1 :%#210$

hereby declares under its sole responsibility that the heating system components described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die unten beschriebenen Zubehörteile für das Heizungs- / Kühlungs-System zur Benutzung im häuslichen, kommerziellen und
leicht-industriellen Umfeld:
déclare par la présente et sous son entière responsabilité que les composants du système de chauffage/refroidissement décrits ci-dessous pour l’utilisation dans des environnements
résidentiels, commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij als enige verantwoordelijke dat de componenten van het verwarmings-/koelsysteem die hieronder worden beschreven, bedoeld zijn voor gebruik in woonomgevingen
en in commerciële en licht industriële omgevingen:
declara por la presente bajo su responsabilidad exclusiva que los componentes del sistema de calefacción/refrigeración descritos a continuación para su uso en zonas residenciales,
comerciales y para la industria ligera:
con la presente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento descritto di seguito, destinato all’uso in ambienti
residenziali, commerciali e industriali:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os componentes do sistema de aquecimento/arrefecimento abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne komponenter til opvarmning/køling til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att uppvärmnings/nedkylningssystemkomponenterna som beskrivs nedan är för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industri:
erklærer hermed som sitt ansvar, ene og alene, at komponentene i varme- og kjølesystemet som beskrives nedenfor og som er beregnet for bruk i bolig-, forretnings- og lettindustrimiljøer:
vakuuttaa täten asiasta yksin vastuussa, että alla kuvatut lämmitys/jäähdytysjärjestelmän osat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi asuin-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä:

$%&'()%'*% +,+-&.%-5 4/-;%<=>?);+5 4/-;%<=>@);+5 4/-;'%<=7?);+

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
!"#$!%&'(!$')$*!$""+,,$*'-$."/$0'%!12'3+4'/$,'5$""%12!6/'/$%'7*8/+90%:
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
;-%&')$*!$"+,*$0'.""%'<='<*8/+90$"%'"3,"<6=0:
>$*9&')$*!$"+,,$*$0'-$.""$*'%$?'<='"3@"$<630$"'0!6'<*8/+90$0:'
Huomautus: Sen sarjanumero on tuotteen nimikilvessä.

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktiver
Direktiivit

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

@==>AB7A+-C ,DE 6DFGHIJ
@==8A?=KA+-C +FJLGMDNHIOJGPL -DNQHGPRPFPGS
@=??A>7A+(C .D*'

;+*'3+028*!A$/'*$<*$%$"030!@$'!"'BCD'#28'!%'3+028*!A$/'08'18,<!6$'02$'0$12"!136'.6$D'!%'3%'48668#%:
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist
wie folgt.
E80*$'*$<*F%$"03"0'3?*FF$'/3"%'GHCBD'I+!'$%0'3+08*!%F'J'18,<!6$*'6$'.12!$*'0$12"!I+$D'$%0'6$'%+!@3"0:
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te
compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.

;'"8%%8'*$<*$%$"03"0$'3+08*!A3/8'"3'CBD'I+$'$%0K'3+08*!A3/8'<3*3'18,<!63*'8'.12$!*8'0F1"!18D'F'8'
seguinte:
L8*$%'3+08*!%$*$/$'*$<*M%$"03"0'!'BCD'%8,'$*'3+08*!%$*$0'0!6'+/3*-$N/$6%$'34'/$"'0$9"!%9$'.6D'$*'
følgende.
L=*'BOP*$<*$%$"03"0'%8,'Q*'3+908*!%$*3/'300'%3,,3"%0Q663'/$"'0$9"!%93'.6$"'Q*'4R6N3"/$:
L=*'3+08*!%$*0$'BCP*$<*$%$"03"0D'%8,'23*'3+08*!%3%N8"'0!6'='+03*-$!/$'/$""$'0$9"!%9$'.6$"D'$*'%8,'4S6?$*:
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on lupa laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

$%&'()%'*% +,+-&.%- +(.04+5 )!6!
*/.$/# *0('+5 ? 2+0.2+ '&.++&5 (T).%12+5 $%11,+'+T ()K ?995 (!:!
3DUP '/%&0
4MDVWLG $HMXJGPOI 1PMJLGDM

Issued
LIVINGSTON
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Pro techniky provádějící instalaci: Než tento manuál předáte zákazníkovi,
vyplňte zde Vaši kontaktní adresu a telefonní číslo.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
This product is made by Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd.: NETTLEHILL Rd, HOUSTOUN IND ESTATE,
LIVINGSTON, EH54 5EQ, UK
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Vytištěno v ČR

