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INSTALAČNÍ MANUÁL

PRO MONTÉRY

Pro bezpečné a správné použití si před instalací jednotky FTC2B důkladně přečtěte tento manuál.

PROVOZNÍ MANUÁL

Česky

PRO UŽIVATELE

Pro správný a bezpečný provoz systému si před jeho spuštěním důkladně přečtěte tento
provozní manuál.
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Označení “FTC2B”, používané v tomto manuálu, je zkratka názvu “Flow Temperature Controller 2B” („řídicí elektronika regulující teplotu výstupní
vody 2B“).
Mitsubishi Electric nenese odpovědnost za selhání součástek a zařízení externě dodaných jinými dodavateli.

1. Bezpečnostní upozornění
Před instalací jednotky FTC2B 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 i
ohrožení života.
Pozor:
Upozornění, která je nutné respektovat, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz. Poté vysvětlete uživateli
“Bezpečností upozornění,” provoz a údržbu jednotky na základě informací
uvedených v Provozním manuálu. Instalační i Provozní manuál musí být
předán uživateli. Tyto manuály musí být vždy k dispozici aktuálním
uživatelům.
: Označuje součástky, které musí být uzemněny.
Výstraha:
Pečlivě si přečtete štítky na jednotce.

Výstraha:
• Jednotku nesmí instalovat uživatel. Obraťte se na autorizovaného technika.
Neodborná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Při instalaci dbejte instrukcí uvedených v tomto manuálu a používejte nářadí
a komponenty určené pro práci s chladivem, uvedené v instalačním manuálu
venkovní jednotky.
• Jednotka musí být nainstalována 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 nainstalována na podkladu, který unese její hmotnost.
Pokud je jednotka nainstalována na nestabilním podkladu, může spadnout a
způsobit poškození nebo zranění.
• Všechny 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.

• Pro elektrické zapojení musí být použity odpovídající kabely. Připojení musí
být provedeno bezpečně, bez napětí na svorkách. Pokud budou kabely
připojeny nebo nainstalovány nasprávně, může dojít k přehřátí nebo k požáru.
• Kryt svorkovnice jednotky musí být pevně upevněn. Když bude kryt upevněn
nesprávně, do jednotky může vniknout prach a nečistoty, které mohou
způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Ujistěte se, že používáte příslušenství od Mitsubishi Electric a požádejte o
jejich 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 technikem.
Pokud nebudou změny nebo úpravy provedeny správně, může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru.
• Uživatel by se nikdy neměl pokoušt opravovat nebo přemísťovat jednotku
sám. Pokud bude jednotka instalována nesprávně, může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud je třeba jednotku FTC2B opravit
nebo
přemístit,
požádejte
instalační
firmu
nebo
autorizovaného technika.
• Při instalaci systému tepelného čerpadla nesmí k jednotce FTC2B
proniknout voda.
• Při instalaci teplotních čidel a součástek chraňte svorky.

1.1. Před instalací (Okolní prostředí)
Pozor:
• Jednotku FTC2B neumisťujte ve venkovním prostředí, je navržena pouze
pro instalaci ve vnitřním prostředí. Jnak by následkem působení vody, větru
nebo prachu mohl být úraz elektrickým proudem nebo poškození.
• Nepoužívejte jednotku v neobvyklém prostředí. Pokud je jednotka FTC2B
vystavena páře, oleji (včetně strojního oleje), kyselému plynu nebo je
vystavena slanému vzduchu, může dojít k poškození vnitřních částí.
• Neinstalujte jednotku tam, kde se mohou tvořit nebo hromadit hořlavé plyny.
Pokud se plyn nahromadí kolem jednotky, může způsobit požár nebo výbuch.

• Při instalaci jednotky v nemocnicích nebo v budovách, kde jsou instalována
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 FTC2B. Zároveň může hluk a elektronické
rušení z jednotky FTC2B narušit správnou činnost zdravotnického a
komunikačního zařízení.

1.2. Před instalací nebo přemístěním
Pozor:
• Při 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.

• Ujistěte se o bezpečné likvidaci obalových materiálů. Obalové materiály,
jako jsou hřebíky a jiné kovové nebo dřevěné části mohou způsobit zranění.
• Nemyjte jednotku FTC2B. Může to vést k úrazu elektrickým proudem.

1.3. Před elektrikářskými pracemi
Pozor:
• Ujistěte se, že je nainstalován jistič. Pokud není nainstalován, může hrozit
riziko zásahu elektrickým proudem.
• Pro elektrické vedení použijte standardní kabely s dostatečnou kapacitou.
Jinak může dojít ke zkratu, přehřátí nebo vznícení.
• Při instalaci elektrického vedení, nespínejte napětí na kabely. Kabely mohou
být ve zkratu, nebo přehřáté, což může vést k následnému požáru.

• Ujistěte se, že je jednotka uzemněna. Nepřipojujte zemnicí vodič na plynové
nebo vodovodní potrubí, hromosvody, nebo uzemnění telefonní linky. V
případě, že jednotka není správně uzemněna, může hrozit riziko zásahu
elektrickým proudem.
• Ujistěte 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.

1.4. Před spuštěním zkušebního provozu
Pozor:
• Zapněte hlavní jistič pro venkovní jednotku více než 12 hodin před
zahájením provozu. Okamžité zahájení provozu ihned po zapnutí jističe
může vážně poškodit vnitřní součásti. Udržujte hlavní jistič zapnut po celou
dobu provozu.
• Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou všechny ochranné prvky
správně nainstalovány. Dbejte na to, aby se zabránilo zranění dotykem částí
s vysokým napětím.

• Nedotýkejte se přepínačů mokrýma rukama. Hrozí riziko úrazu elektrickým
proudem.
• Po zastavení provozu vyčkejte alespoň 5 minut, než vypnete hlavní
napájení. V opačném případě může dojít k poškození.

1.5. Pomocné ohřívače a přímotopné patrony
Výstraha:
• FTC2B disponuje výstupním signálem pro elektrické ohřevy, nicméně
nemůže odpojit napájení v případě přehřátí. Všechny elektrické ohřevy
používané na vodním okruhu musí mít

a) Termostat chránící proti přehřátí
b) Manuální ochranný termostat zabraňující přehřátí
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2. Instalace jednotky FTC2B
2.1. Zkontrolujte dodané součástky (Obr. 2.1.1)
Součástí dodávky jednotky FTC2B jsou následující součástky.
Název součástky
①

Označení

⑤

Jednotka FTC2B
Teplotní čidlo – kapalné chladivo
(Kabel: 5m/červený, konektor: 3p/žlutý)
Teplotní čidlo – teplota výstupní a vratné
(otopné) vody
(Kabel: 5m/šedivý(teplota výstupní vody),
5m/černý(teplota vratné vody),
konektor:4p/červený)
Teplotní čidlo – teplota teplé (pitné) vody
(Kabel: 5m/šedivý, konektor: 2p/bílý)
Kabel dálkového ovládání (5m)

⑥

Dálkové ovládání

②
③

④

Počet
1

TH2

1
1

THW1/2

THW5

1
1
1

<Obr. 2.1.1>

2.2. Vhodné umístění jednotky FTC2B
•
•
•
•
•
•
•

<Obr. 2.3.1>

Vrch

Jednotku FTC2B neumisťujte ve venkovním prostředí, je navržena pouze
pro instalaci ve vnitřním prostředí. (Elektronická deska a oplechování
není voděodolné.)
Vyvarujte se umístění, kde by byla jednotka vystavena přímému
slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
Zvolte místo, kde je zajištěn snadný přístup pro napájecí kabely.
Vyvarujte se umístění, kde mohou unikat, vyvíjet se nebo se akumulovat
hořlavé plyny.
Zvolte umístění s pevným podkladem, který unese jednotku.
Vyvarujte se umístění, kde by byla jednotka vystavena oleji, páře nebo
kyselým plynům.
Neinstalujte jednotku v místě, kde by byla po dlouhou dobu vystavena
horku, a nebo vlhkosti.

2.3. Instalace jednotky FTC2B (Obr. 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4)
1. Z předního krytu jednotky FTC2B vyšroubujte 2 vruty (Vrut ) a sundejte
kryt. (Viz Obr. 2.3.1)
2. Instalujte 4 vruty (externí dodávka) do 4 otvorů (Otvor ).
* Pro zajištění jednotky před pádem ze stěny zvolte odpovídající vruty
(externí dodávka) a bezpečně připevněte spodní plech k podkladu na
vhodně zvoleném místě na stěně.
(Viz Obr. 2.3.2)
Vrut
Hmotnost
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí

Kryt

Otvor pro instalaci
2,4 kg + PŘÍSLUŠENSTVÍ 0,8 kg
0°C až 35°C
80% nebo nižší (relativní vlhkost)

<Obr. 2.3.2>
prostor

<Obr. 2.3.3>

<Obr. 2.3.4>
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3. Systém
Jednotka FTC2B je navržena pro více možností zapojení systému. Prosíme, řiďte se následujícími tabulkami, kde naleznete informace, odpovídající možnému zapojení
systému tepelného čerpadla.

3.1. První krok (Elektrické zapojení)
Výběr režimu

Nastavení teploty

Schéma systému

Zdroj napájení

Vstup provozních režimů

Hlavní ovládání

Hlavní ovládání

Pouze venkovní jednotka
→ 4.1

Pouze hlavní ovládání
→ 4.2

Nadřazená
jednotka
(externí vstup:
digitální signál)

Hlavní ovládání

Pouze venkovní jednotka
→ 4.1

Hlavní ovládání
a externí vstup
→ 4.2
4.4
4.4.1

Nadřazená
jednotka
(externí vstup:
digitální signál)

Nadřazená
jednotka
(externí vstup:
analogový signál

Pouze venkovní jednotka
→ 4.1

Externí vstup
a analogový vstup
→ 4.4
4.4.1
4.4.2
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3. Systém
3.2. Druhý krok (umístění teplotních čidel)
Typ venkovní jednotky (Splitový typ / Kompaktní typ)
Zásobník TV

Typ venkovní jednotky

Zásobník TV

Splitový typ
(Je součástí systému)

(Není součástí systému)

Kompaktní typ
(Je součástí systému)

(Není součástí systému)

Schéma systému

Teplotní čidlo
TH2: Teplota kapalného chladiva
THW1: Teplota výstupní otopné vody
THW2: Teplota vratné otopné vody
THW5: Teplota teplé vody v zásobníku TV
→ 4.3

TH2: Teplota kapalného chladiva
THW1: Teplota výstupní otopné vody
THW2: Teplota vratné otopné vody
→ 4.3

THW1: Teplota výstupní otopné vody
THW2: Teplota vratné otopné vody
THW5: Teplota teplé vody v zásobníku TV
→ 4.3

THW1: Teplota výstupní otopné vody
THW2: Teplota vratné otopné vody
→ 4.3
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3. Systém
3.3. Třetí krok (pomocný ohřívač a přímotopná patrona)
Přímotopná patrona
Umístění pomocného ohřívače

Přímotopná patrona

Umístění pomocného ohřívače

Schéma systému

Výstupní signál

(Není součástí systému)

Pro obojí
zásobník TV a vytápění

Pouze pomocný ohřívač
→ 4.4
4.4.3
4.5

(Je součástí systému)

Pro obojí
zásobník TV a vytápění

Pomocný ohřívač
a
přímotopná patrona
→ 4.4
4.4.3
4.5

Pouze vytápění

Pouze pomocný ohřívač
→ 4.4
4.4.3
4.5

Pouze vytápění

Pomocný ohřívač
a
přímotopná patrona
→ 4.4
4.4.3
4.5

(Není součástí systému)

(Je součástí systému)

Poznámka(*):
Pokud je pomocný ohřívač umístěn v místě pouze pro vytápění, teplotní čidlo pro teplotu výstupní otopné vody (THW1) není schopno snímat teplotu
výstupní otopné vody cirkulující v okruhu se zásobníkem TV při provozu v režimu Ohřev teplé vody a při programu Legionella. Chcete-li zajistit přesný
provozní stav v případě, že je použit pomocný ohřívač při režimu Ohřev teplé vody nebo při programu Legionella, THW1 musí být umístěno tak, aby
bylo schopno snímat teplotu výstupní otopné vody cirkulující v okruhu. Z tohoto důvodu je doporučeno umístění pomocného ohřívače v místě pro
obojí (zásobník TV a vytápění).
A když bude pomocný ohřívač umístěn v místě pro obojí (zásobník TV a vytápění), nastavením přepínače SW 2-9 do polohy ON deaktivujete pomocný
ohřívač při provozu v režimu Ohřev teplé vody a při programu Legionella.
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3. Systém
3.4. Čtvrtý krok (Instalace hydraulických součástek)
* Při návrhu systému se pro zajištění Vaši bezpečnosti držte následujících pokynů. Jedná se o minimální požadavky pro bezpečné použití jednotky FTC2B.
Součástka
Pomocný
ohřívač

Obecně

Výstupní signál
pro stykač
Samostatné
napájení pro
pomocný
ohřívač

Požadavek
* Zvažte potřebu a výkon pomocného ohřívače vzhledem ke splnění následujících bodů.
(1) Topný výkon a 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.
Proud: 0.5 A max, 10 mA min, El. napájení: 230 V st
* Použijte relé.
Použijte proudový chránič pro pomocný ohřívač, odděleně od výstupního signálu.
* Když použijete dva pomocné ohřívače, výkon pomocného ohřívače 1 musí být nižší než výkon pomocného ohřívače 2.
Když použije pouze jeden pomocný ohřívač, definujte jej jako pomocný ohřívač 1.
Výkon ohřívače/Jistič/El. vedení (doporučuje se)
<1 fáze>
<3 fáze >
Popis
Pomocný
ohřívač
(prim. okruh)

Bezpečnostní
prvek

Přímotopná
patrona

Obecně

Výstupní signál
pro stykač
Samostatné
napájení pro
přímotopnou
patronu

Oběhové
čerpadlo

El.
Celkový výkon
napájení (pom.ohř.1+pom.ohř.2)
~/N
2kW (2kW+0kW)
ohřívač
230V
6kW (2kW+4kW)
50Hz

Jistič

Vodič

Popis

16 A

2.5mm²

Pomocný

32 A

6.0mm²

(prim. okruh)

El.
Celkový výkon
napájení (pom.ohř.1+pom.ohř.2)
~/N
400V
9kW (3kW+6kW)
50Hz

Jistič

Vodič

16 A

2.5mm²

* Když použijete pomocný ohřívač s výkonem vyšším, než je uvedeno v tabulce, zvolte tomu odpovídající velikost jističe a
odpovídající vodič (dimenze) v souladu s maximálním možným elektrickým proudem.
(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 bezpečnostního termostatu použitého v našich vnitřních jednotkách ecodan: 90 °C ± 4 °C
(2) Na straně primárního vodního okruhu instalujte přetlakový pojistný ventil.
* Zvažte potřebu a výkon přímotopné patrony vzhledem ke splnění následujících bodů.
(1) Topný výkon a 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.
Proud: 0.5 A max, 10 mA min, El. napájení: 230 V st
* Použijte relé.
Použijte proudový chránič pro přímotopnou patronu, odděleně od výstupního signálu.
Výkon přímotopné patrony/Jistič/El. vedení (doporučuje se)
Popis
Přímotopná patrona (zásobník TV)

El. napájení
~/N 230V 50Hz

Výkon
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
(1) Instalujte dodané teplotní čidlo THW5 pro snímání teploty teplé vody v zásobníku TV. (S ochranným mikročipem reagujícím
prvek
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 bezpečnostního termostatu použitého v naší vnitřní jednotce ecodan: 85 °C ± 5°C
(3) Na straně okruhu pitné vody instalujte přetlakový pojistný ventil.
Oběhové čerpadlo připojte použitím relé.
Proud: 0.5 A max, 10 mA min
El. napájení: 230 V st
Nastavte otáčky oběhového čerpadla tak, aby byl objemový průtok vody v primárním okruhu vhodný pro nainstalovanou venkovní jednotku (viz
tabulka a obrázky níže).
Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Kompaktní
PUHZ-W50
typ
PUHZ-W85
PUHZ-HW112
PUHZ-HW140
Splitový typ
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50
PUHZ-RP60
PUHZ-(H)RP71
PUHZ-(H)RP100
PUHZ-(H)RP125
PUHZ-RP140
PUHZ-RP200
PUHZ-HRP200
PUHZ-RP250
PUHZ-SW40
PUHZ-SW50
PUHZ-SW75
PUHZ-SW100
PUHZ-SW120
PUHZ-SW175
PUHZ-SW190
PUHZ-SHW80
PUHZ-SHW112
PUHZ-SHW140
PUHZ-SHW230

Rozsah objemového průtoku vody [L/min]
6.5 - 14.3
10.0 - 25.8
14.4 - 32.1
17.9 - 40.1
5.0 - 11.8
7.0 - 17.2
8.6 - 20.1
10.2 - 22.9
14.4 - 32.1
17.9 - 40.1
20.1 - 45.9
27.3 - 64.2
28.7 - 68.9
32.1 - 80.3
5.0 - 11.8
7.0 - 17.2
10.2 - 22.9
14.4 - 32.1
20.1 - 45.9
27.3 - 64.2
32.1 - 80.3
10.2 - 22.9
14.4 - 32.1
17.9 - 40.1
28.7 - 68.9

* Objemový průtok vody v potrubí by měl být v souladu s materiálem potrubí, aby se zabránilo korozi, erozi a nadměrné hlučnosti.
(např. měděná trubka: 1,5 m/s)
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3. Systém
Pokračování z předchozí strany.
Součástka
Oběhové
čerpadlo

Požadavek
(1) Jednotky kompaktního typu

■Topení
PUHZ-W50

PUHZ-W85

PUHZ-HW112/140

(2) Jednotky splitového typu

■Topení
PUHZ-RP35/50

*1

PUHZ-RP100/125/140
*3
PUHZ-SW100/120

3-cestný
ventil
Flow switch
Sítko /
Magnetický
filtr (vodní
okruh)

PUHZ-RP60/71
*2
PUHZ-SW75

PUHZ-SW40/50

*3

*3

PUHZ-HRP100/125
*3
PUHZ-SHW112/140

*2

*3

PUHZ-HRP71
*2
PUHZ-SHW80

*4

PUHZ-RP200/250
*4
PUHZ-SW175/190

*4

PUHZ-HRP200
*4
PUHZ-SHW230

*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.
3-cestný ventil připojte použitím relé.
Proud: 0.5 A max, 10 mA min
El. napájení: 230 V st
Systém je nutné chránit před účinky nedostatečného objemového průtoku vody.
Je nezbytné k zajištění ochrany dílů před poškozením, způsobeným částicemi železa / znečištěné vody / (např. v místě před oběhovým čerpadlem
a na vratném potrubí od otopných ploch).

Přetlakový
Je nutný pro ochranu systému před dosažením vysokého tlaku.
pojistný ventil
Zvolte provozní tlak v závislosti na tlaku vody v okruhu při běžném použití.
(primární
* Dodržujte místní předpisy.
okruh)
(okruh pitné
vody)
Expanzní nádoba (primární okruh)
Pokud se jedná o uzavřený vodní okruh, vyberte expanzní nádobu podle množství vody ve vodním okruhu.
Expanzní nádoba (okruh pitné vody)
* Dodržujte místní předpisy.
Limity CELKOVÉHO elektrického
(El. napájení z venkovní jednotky)
proudu, když připojujete externě
CELKOVÝ proud připojených součástek MUSÍ být max. 3A (jinak praskne pojistka na desce PCB venkovní
dodané součástky
jednotky).

8

4. Elektrické zapojení
4.1. Elektrické zapojení
Veškeré elektrikářské práce by měly být provedeny příslušně kvalifikovanou
osobou. Nedodržení může vést k poruše, požáru a smrti. Také ke zrušení
záruky na zařízení. Všechna el. zapojení musí být v souladu s místními předpisy
pro elektrickou instalaci.
Připojení by mělo být provedeno ke svorkám tak, jak je uvedeno na
následujících obrázcích, v závislosti na fázi.
Jsou-li vodiče připojené k přilehlým svorkám, použijte kruhové svorky a
vodiče izolujte.
Poznámky:
1. Neveďte nízkonapěťové kabely stejnou průchodkou společně s
vysokonapěťovými.
2. Neuchycujte napájecí kabely společně s ostatními kabely.
3. Kabely uchyťte pomocí upínek viz Obr. 4.1.1.

<Obr. 4.1.1>
Zapojení pro FTC2B

<1 fáze>

FTC2B elektricky napájená z venkovní jednotky
*1 Nemá-li nainstalovaný proudový chránič funkci ochrany proti nadproudu,
nainstalujte jistič s touto funkcí na stejné napájecí vedení.
*2 Připevněte štítek A, který je přiložený k manuálům, poblíž schématu
zapojení pro jednotku FTC2B a venkovní jednotky.
Poznámka:
V souladu s předpisy IEE by měl být jistič / odpojovač nacházející se na
venkovní jednotce nainstalován s uzamykatelnými prvky (zdraví
a bezpečnost).

<3 fáze >

Kabel
Vodič č.
X velikost
(mm2)

FTC2B – venkovní jednotka

*2

3 × 1.5
(pólový)

FTC2B – Uzemnění venkovní
jednotky

*2

1×Min.1.5

Klasifikace
obvodu

<Obr. 4.1.2>
Elektrické zapojení 1 fáze/3 fáze

FTC2B – venkovní jednotka
S1 – S2

*3

230V st

FTC2B – venkovní jednotka
S2 – S3

*3

24V ss

*1. Předpokládá se spínač s oddálením kontaktů u každého pólu nejméně o 3
mm.
Použijte proudový chránič (NV).
Musí se počítat se spínačem k oddělení všech pasivních fázových vodičů
napájení.
*2. Max. 45 m
Pokud je použit 2.5 mm², Max. 50 m
Pokud je použit 2.5 mm² a S3 je samostatně, Max. 80 m
*3. Výše uvedené hodnoty nejsou vždy měřeny proti zemi.
Poznámky:
1. El. zapojení vodičů musí odpovídat příslušným místním i
obecně platným předpisům a normám.
2. Přívodní kabely od venkovní jednotky k FTC2B nesmějí být horší
kvality než ohebné vodiče s opláštěním z polychloroprénu. (provedení
60245 IEC 57)
3. Nainstalujte uzemnění, které je delší než ostatní kabely.
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4. Elektrické zapojení
4.2. Zapojení hlavního ovládání
4.2.1. Kabel hlavního ovládání připojte k FTC2B
Kabel hlavního ovládání připojte ke svorkám 13 a 14 svorkovnice (TB143) na
elektronické desce jednotky FTC2B. <Obr. 4.2.1>
Počet vodičů × dimenze (mm²): 2 × 0.3 (nepólový)
Kabel v délce 5 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.

<Obr. 4.2.1>

Poznámka:
El. vedení kabelu hlavního ovladání musí být ve vzdálenosti 5 cm nebo
více od el. vedení kabelů elektrického napájení tak, že nebude
ovlivněn elektrickým šumem z kabelů elektrického napájení.
(Neveďte kabel hlavní ovládání a kabely elektrického napájení ve stejné
chráničce.) (Viz obr. 4.1.1).
Při zapojování k TB143, použijte kruhové svorky a izolujte je od kabelů
přilehlých svorek.

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.
(2) Připravte si následující díly.
Dvojitá instalační krabička
Tenká instalační trubka
Pojistná matice a pouzdro
Izolace kabelu (chránička)

<Obr. 4.2.2>

2. Vyvrtejte instalační otvor ve zdi
■ Instalace použitím instalační krabičky
• Vyvrtejte ve zdi otvor pro instalační krabičku a umístěte instalační krabičku
do tohoto otvoru.
• Do instalační krabičky nasaďte instalační trubku.
■ Instalace přímo na zeď
• Vyvrtejte otvor pro kabelové připojení a protáhněte jím kabel hlavního
ovládání.
Pozor:
Aby se zabránilo vniknutí páry, vody a hmyzu, utěsněte tmelem mezery mezi
kabelem a otvorem, kterým je kabel protažen. V opačném případě může dojít
k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo selhání.

<Obr. 4.2.3>

3. Nechte hlavní ovládání připraveno.
Sejměte zadní kryt hlavního ovládání.
4. Připojte kabel hlavního ovládání ke svorkovnici na zadním krytu.
Upravte kabel hlavního ovládání, jak je uvedeno v <Obr. 4.2.5> a provlékněte
jej do přední části.
Část kabelu bez izolace musí být zcela protažena do přední části tak, že oba
vodiče nesmí být v zadní části vidět.
Připojte kabel hlavního ovládání ke svorkovnici na přední části.
■ Instalace přímo na zeď
• Utěsněte mezery mezi kabelem a otvorem, kterým je kabel přiveden.

<Obr. 4.2.4>

Pozor:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k selhání, nenechávejte
zbylé části izolace, nebo jakékoliv jiné cizí předměty u svorkovnice.
Nepoužívejte kruhové svorky pro připojení vodičů ke svorkovnici na
zadním krytu. Svorky by přišly do kontaktu s elektronickou deskou a
designovým krytem, což bude mít za následek selhání.

<Obr. 4.2.5>
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4. Elektrické zapojení
5. Instalujte zadní kryt.
■ Instalace použitím instalační krabičky
• Když instalujete zadní kryt do instalační krabičky, zajistěte minimálně dva
rohy krytu v instalační krabičce pomocí vrutů.

■ Instalace přímo na zeď
• Protáhněte kabel připraveným otvorem.
• Když připevňujete zadní kryt na zeď, zajistěte minimálně dva rohy krytu
hlavního ovládání pomocí vrutů.
• Chcete-li zabránit zadnímu krytu od zdvihání od plochy stěny, využijte horní
levý roh a pravý dolní roh hlavního ovládání (při pohledu zepředu) pro
zajištění zadního krytu na zdi s použitím hmoždinek.
Pozor:
Aby nedošlo k deformaci nebo prasklinám na hlavním ovládání,
neutahujte vruty příliš silně a připravte dodatečně velký(é) instalační
otvor(y).

<Obr. 4.2.6>

<Obr. 4.2.7>

6. Vystřihněte přístupový otvor pro kabel.
■ Instalace přímo na zeď
• Vystřihněte otvor ve vylisování (označené šedou barvou v <Obr. 4.2.7>)
v designovém krytu nožem.
• Protáhněte kabel hlavního ovládání z otvoru v zadní části krytu přístupovým
otvorem.
7. Připojte kabel k přednímu krytu.
Připojte kabel vedoucí od zadního krytu k přednímu krytu.

Bezpečně zasuňte
konektor do zdířky.
Pozor:
Aby se zabránilo selhání, neodstraňujte ochrannou fólii a elektronickou
desku z předního krytu.
Poté, co je kabel zapojen do zdířky předního krytu, nenechávejte přední
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. Uchyťe kabely do upínek.
Pozor:
Přidržte kabely v místě svorek, aby se zabránilo nadměrnému namáhání
v místě uchycení vodičů na svorkách a přerušení vodiče.

<Obr. 4.2.9>
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4. Elektrické zapojení
9. Namontujte přední kryt a designový kryt k zadnímu krytu.
Sestava předního krytu (vč. designového krytu) má dva jazýčky v horní části.
Nasaďte jazýčky předního krytu na odpovídající místo na zadním krytu a
zacvakněte. Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně nainstalován.

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

<Obr. 4.2.10>
■ Instalace přímo na zeď (pokud vedete kabel hlavního ovládání po stěně)
• Protáhněte kabel hlavního ovládání přístupovým otvorem pro kabel v horní
části hlavního ovládání.
•Tmelem utěsněte mezeru mezi kabelem a přístupovým otvorem.
• Použijte kryt kabelu (lištu, chráničku).

<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 kryt.
Vložte plochý šroubovák do jednoho ze dvou otvorů ve spodní části hlavního
ovládání. Další postup je stejný jako u designového krytu.

Pozor:
Použijte 5 mm- plochý šroubovák. Netlačte šroubovákem v místě otvorů
příliš silně. Mohlo by dojít k poškození krytů.

<Obr. 4.2.12>
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4. Elektrické zapojení
4.3. Zapojení teplotních čidel
Kabely teplotních čidel připojte k jednotce FTC2B.

4.3.1. Zapojení teplotního čidla pro teplotu kapalného
chladiva (TH2)
Kabel čidla TH2 zapojte ke konektoru CN21 na FTC2B.
Pro splitový typ venkovní jednotky: Připojte čidlo TH2.
Pro kompaktní typ venkovní jednotky: NENÍ vyžadováno připojení čidla TH2.
Když je kabel čidla TH2 příliš dlouhý, zkraťte jej na vyhovující délku a připojte
jej ke svorkám (TB143.5-6), nebo kabel smotejte a upevněte vně jednotky
FTC2B.
Smotané kabely neumisťujte do jednotky FTC2B.
<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
provozu vytápění.
(2) Teplota chladiva za tepelným výměníkem musí být také detekována
z důvodu ochrany.

4.3.2. Zapojení teplotního čidla pro teplotu výstupní
otopné vody (THW1) a teplotního čidla pro teplotu
vratné otopné vody (THW2)
Kabely čidel THW1 a THW2 sdílí jediný konektor, zapojte konektor čidel ke
konektoru CNW12 na FTC2B.
Když je kabel čidel THW1 a THW2 příliš dlouhý, zkraťte kabely čidel THW1 a
THW2 na vyhovující délku a připojte je ke svorkám (TB143.1-2 a 3-4) nebo je
smotejte a upevněte vně jednotky FTC2B.
Smotané kabely neumisťujte do jednotky FTC2B.
< Umístění teplotních čidel >
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.
Poznámka: Ujistěte se, že je čidlo THW1 umístěno tak, že správně snímá
teplotu výstupní otopné vody.

4.3.3. Zapojení teplotního čidla pro teplou teplé vody
v zásobníku TV (THW5)
Připojte kabel čidla THW5 ke konektoru CNW5 na FTC2B, pokud je zásobník
TV součástí systému.
Když je kabel čidla THW5 příliš dlouhý, zkraťte kabel čidla THW5 na
vyhovující délku a připojte jej ke svorkám (TB143.7-8) nebo jej smotejte a
upevněte vně jednotky FTC2B.
Smotané kabely neumisťujte do jednotky FTC2B.
< 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
ohřevu 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.
Poznámka:
Připojte vodiče ke svorkám pomocí kruhových svorek a izolujte je od
vodičů přilehlých svorek při zapojení k TB143.
Pozor:
Neveďte kabely teplotních čidel společně s napájecími kabely.
Samotné teplotní čidlo by mělo být umístěno tak, aby k němu neměl
uživatel přístup.
(V místech, kde má k teplotnímu čidlu uživatel přístup, by mělo být
teplotní čidlo opatřeno dodatečnou izolací.)
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4. Elektrické zapojení
4.3.4. Umístění teplotních čidel
<Umístění teplotních čidel>
Typ venkovní jednotky
Splitový typ

Zásobník TV
Je součástí systému
Není součástí systému
Kompaktní typ
Je součástí systému
Není součástí systému
: Nezbytné instalovat. Zapojte teplotní čidlo
: Není vyžadováno. Nezapojujte teplotní čidlo.

TH2

THW1

THW2

THW5

<Obr. 4.3.2>
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4. Elektrické zapojení
4.4. Zapojení externích vstupů/výstupů
K jednotce FTC2B můžou být připojeny následující externí vstupní signály.
Jsou-li vodiče připojeny k přilehlým svorkám, použijte k jejich
zapojení kruhové svorky a izolujte vodiče.

4.4.1. Externí vstupy (Digitální signál)

<Obr. 4.4.1>

Ozn.

Svorkovnice

Položka

IN1

TB142 1-2

IN2

TB142 3-4

IN3

TB142 5-6

Flow switch

IN4

TB142 7-8

Režim
Chlazení

IN5

TB142 10-11

Režim Topení

IN6

TB142 10-12

IN7

TB142 10-13

IN8

TB142 10-14

Nouzový
provoz
Program
Legionella *1

Režim Topení
dle ekvitermní
křivky *2
Režim
Ohřev TV *3
Režim
Prázdniny
Prostorový
termostat

Ana.
TB143 9-10
IN1
*1 Vstupní signál: pulsní
Charakteristika pulzu:
ZAP (sepnuto)

VYP
(rozepnuto)
Standardní
provoz

ZAP
(sepnuto)
Nouzový
provoz
Program
VYPNUTO
Legionella
Viz SW3-6 v <5.1. Funkce
přepínačů (Dip switch)>
Režim
VYPNUTO
Chlazení
Režim
VYPNUTO
Topení
Režim
VYPNUTO
Topení dle
ekvit. křivky
Režim
VYPNUTO
Ohřev TV
Režim
VYPNUTO
Prázdniny
Viz SW3-4 v <5.1. Funkce
přepínačů (Dip switch)>

VYP (rozepnuto)
*2 V režimu Topení dle ekvitermní křivky se nastavuje teplota otopné vody
v závislosti na venkovní teplotě.
*3 Když jsou přepínače SW1-1 a SW1-2 v poloze OFF, provoz bude přepnut
do režimu Automatický ohřev TV.
Vstupní signál: pulsní
Charakteristika pulzu:
ZAP (sepnuto)

VYP (rozepnuto)
Když je přepínač SW1-1 nebo SW1-2 v poloze ON, nebo oba v poloze
ON, provoz se přepne do režimu Ohřev TV.

4.4.2. Externí vstupy (Analogový signál) 4-20mA / 1-5V /
0-10V
Připojte vodiče signálů ke svorkám č.11 a č.12 na svorkovnici (TB143).
Svorka č.11 na svorkovnici (TB143) : vstup +
Svorka č.12 na svorkovnici (TB143) : vstup - (Referenční strana)
Specifikace zapojení a externě dodané součástky
Položka
Funkce
externího
vstupu

Označení
Kabel
externího
vstupu

Model a specifikace
Použijte kabely vyhovující vyhláškám.
Max. 10 m
Typ kabelu: CV, CVS nebo ekvivalentní
Dimenze vodiče: lanko 0.5 mm² až 1.25 mm²
drát: ø0.65 mm až ø1.2 mm

Vstup

Beznapěťový “a” digitální signál
Vzdálený spínač: minimální použitelné zatížení
12 V ss, 1 mA
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4. Elektrické zapojení
4.4.3. Výstupní signály
Označení

Svorkovnice

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7

TB141 1-2
TB141 3-4
TB141 5-6
TB141 7-8
TB141 9-10
TB141 11-12
TB141 13-14

Položka
Výstup - oběhové čerpadlo
Výstup - pomocný ohřívač (1. st.)
Výstup - pomocný ohřívač (2. st.)
Výstup - přímotopná patrona
Výstup - 3-cestný ventil
Výstup - odmrazování
Výstup - chyba

VYP

ZAP

VYP
VYP
VYP
VYP
Vytápění
Normální
Normální

ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
TV
Odmrazování
Chyba

Signál / Proud

Celkový max. proud

230 V st 0.5 A max. 10 mA min. (relé)
230 V st 0.5 A max. 10 mA min. (relé)
230 V st 0.5 A max. 10 mA min. (relé)
230 V st 0.5 A max. 10 mA min. (relé)
230 V st 0.5 A max. 10 mA min. (relé)
230 V st 0.5 A max. 10 mA min.
230 V st 0.5 A max. 10 mA min.

3A

Specifikace zapojení a externě dodané součástky
Položka
Funkce
externího
výstupu

Označení
Kabel
externího
výstupu

Model a specifikace
Použijte kabely vyhovující vyhláškám.
Max. 50 m
Typ kabelu: CV, CVS nebo ekvivalentní
Dimenze vodiče: lanko 0.5 mm² až 1.25 mm²
drát: ø0.65 mm až ø1.2 mm

Poznámka:
1. Nenapájejte oběhová čerpadla, pomocné ořívače, přímotopné patrony
a ventily přímo těmito výstupními signály.

<Zapojení pomocného ohřívače s integrovaným přímým odpoj.
ochranným termostatem>

4.5. Zapojení pomocného ohřívače a přímotopné
patrony
<Pomocný ohřívač zapojujte s opatrností>
Pokud má připojený pomocný ohřívač integrovaný přímý odpojovací
ochranný termostat, proveďte zapojení v souladu s níže uvedenými pokyny
<Obr. 4.5.1.>
Pokud má připojený pomocný ohřívač integrovaný nepřímý odpojovací
ochranný termostat, proveďte zapojení v souladu s níže uvedenými pokyny
<Obr. 4.5.2.>
< Přímotopnou patronu zapojujte s opatrností >
Výchozí nastavení předpokládá, že má přímotopná patrona integrovaný
přímý odpojovací ochranný termostat. <Obr. 4.5.3>

<Obr. 4.5.1>
< Zapojení pomocného ohřívače s integrovaným nepřímým
odpoj. ochranným termostatem >

< Zapojení přímotopné patrony s integrovaným přímým odpoj.
ochranným termostatem >

<Obr. 4.5.3>

<Obr. 4.5.2>
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5. Nastavení přepínačů (Dip switch)
5.1. Funkce přepínačů (Dip switch)
Na elektronické desce jednotky FTC4 jsou čtyři patice malých bílých přepínačů (Dip switch). Čísla jednotlivých přepínačů jsou vytištěna na elektronické desce vedle
odpovídajících přepínačů. Označení polohy ON je vytištěno na elektronické desce a také přímo na patici přepínačů. Pro přepnutí přepínače do jiné polohy budete
potřebovat tenký tupý předmět.
Funkce přepínačů jsou uvedeny níže v tabulce.
Přepínače nastavujte POUZE, když NENÍ řídicí
elektronika a venkovní jednotka el. napájena.

Přepínač
(Dip switch)
SW1 SW1-1

Funkce
Řízení systému

SW 1 -9
SW 1 -10
SW2 SW2-1
SW2-2
SW2-3
SW2-4

Zásobník TV
Přímotopná patrona
Funkce pomocného ohřívače
Typ venkovní jednotky
Režim Chlazení
Automatická změna režimů
(režimy vytápění ↔ režim Ohřev TV)
Automatická změna režimů
(režim Chlazení ↔ režim Ohřev TV)
Max. teplota výstupní otopné vody
ohřívané tepelným čerpadlem
Hystereze teplé vody (zásobník TV)
Typ režimu Ohřev TV
Funkce ekonomického chodu
oběhového čerpadla
Nastavení pro program Legionella

SW2-5

SW2-6
SW2-7
SW2-8
SW2-9
SW2-10
SW3 SW3-1
SW3-2
SW3-3
SW3-4
SW3-5
SW3-6
SW3-7
SW3-8
SW3-9
SW3-10
SW6 SW6-1
SW6-2

Teplota teplé vody při programu
Legionalla
Použití přímotopné patrony při
režimu Ohřev TV
Použití pomocného ohřívače při
režimech vytápění
Použití pomocného ohřívače při
režimu Ohřev TV
Zpoždění připnutí el. ohřevu při režimu
Ohřev TV
Řízení 3-cestného ventilu při Odmrazování
v průběhu režimů vytápění
Manuální provoz oběhového
čerpadla
Manuální provoz
3-cestného ventilu
Logika vstupu (Ana IN1) pro
prostorový termostat
Vypnutí kompresoru při změně
režimu (Ohřev TV ↔ vytápění)
Logika vstupu (IN3) pro Flow-switch
Nouzový provoz
(pouze provoz el. ohřevu)
Funkce protimrazové ochrany
Ochrana provozu - Tepl. diference při
cyklování kompresoru (ZAP/VYP)

ON

SW1-1 SW1-2 Vstup - ZAP/VYP
OFF
ON
OFF
ON

SW 1 -2

SW 1 -3
SW 1 -4
SW 1 -5
SW 1 -6
SW 1 -7
SW 1 -8

OFF

OFF
OFF
ON
ON

Vstup – Volba režimu

Hlavní ovládání
Hlavní ovládání
Externí vstup
Analogový vstup
Externí vstup
Externí vstup

Vstup – Nastavení teploty
Hlavní ovládání
Hlavní ovládání
Analog. signál (4-20mA/1-5V)
Analogový signál (0-10V)

Tov.
nast.
OFF

OFF

SE zásobníkem TV
BEZ přímotopné patrony
Pro vytápění a zásobník TV
Splitový typ
Deaktivované
Aktivovaná

BEZ zásobníku TV
S přímotopnou patronou
Pouze pro vytápění nebo BEZ pomocného ohřívače
Kompaktní typ
Aktivované
Deaktivovaná

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Aktivovaná

Deaktivovaná

OFF

55°C

60°C

ON*1

10°C
Ekonomický
Deaktivovaná

20°C
Normální
Aktivovaná

OFF
OFF
OFF

SW2-4
OFF
ON
OFF
ON

SW2-5
OFF
OFF
ON
ON

Provoz
Aktivuje se při každém sepnutí režimu Ohřev TV.
Aktivuje se při každém 15. sepnutí režimu Ohřev TV.
Aktivuje se při každém 150. sepnutí režimu Ohřev TV.
Aktivuje se prostřednictvím externího vstupu IN2.

ON

OFF

60°C

65°C

OFF

Použita

Není použita

OFF

Použit

Není použit

OFF

Použit

Není použit

OFF

15 min

30 min

OFF

VYP (topný okruh)

ZAP (okruh zásobníku TV)

OFF

VYP

ZAP

OFF

VYP

ZAP

OFF

Provoz se zastaví při sepnutí vstupu
(termostatu)
Deaktivované

Provoz se zastaví při rozepnutí vstupu
(termostatu)
Aktivované

OFF

Provoz se zastaví při sepnutí vstupu
Normální provoz

Provoz se zastaví při rozepnutí vstupu
Nouzový provoz (pouze provoz el. ohřevu) Lze
aktivovat pouze, když je el. ohřev el. napájen
Deaktivovaná
Tepl. diference výstupní vody ±5°C

OFF
OFF*2

Aktivovaná
Tepl. diference výstupní vody ±3°C

Nastavení typu analogového signálu
SW6-1
OFF
ON
OFF
ON

SW6-2
OFF
OFF
ON
ON

Signál
0-10V nebo v případě, že signál není použit

OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

1-5V
4-20mA

Poznámka:
*1. Když je jednotka FTC2B připojena k venkovní jednotce PUHZ-RP, u které je max. teplota výstupní otopné vody 55ºC, musí být SW1-10 v poloze OFF.
*2. Pokud již není provoz v Nouzovém režimu zapotřebí, vraťte přepínač zpět do polohy OFF.
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5. Nastavení přepínačů (Dip switch)
5.2. Typ venkovní jednotky

5.3. Nastavení funkcí

Nastavte přepínač SW 1-6 dle typu nainstalované venkovní jednotky.
SW 1-6
Nastavení
Poznámka
OFF
Splitový typ
Nutné zapojení teplotního čidla TH2
ON
Kompaktní typ
Nezapojujte teplotní čidlo TH2

Nastavte přepínač SW 1-3 dle toho, zda je zásobník TV součástí systému.
SW 1-3
Nastavení
Poznámka
OFF
SE zásobníkem TV
Nutné zapojení teplotního čidla THW5
ON
BEZ zásobníku TV
Nezapojujte teplotní čidlo THW5
Když je SW 1-3 v poloze ON, nelze aktivovat režim TV a program Legionella.

Nastavte přepínač SW 1-10 dle možné teploty výstupní otopné vody ohřívané
pouze tepelným čerpadlem.
SW 1-10
Nastavení
OFF
55 °C
ON
60 °C
Pokud je nainstalovaná venkovní jednotka ze série PUHZ-RP nastavte SW 1-10
do polohy OFF, jinak nastavte SW 1-10 do polohy ON.

<Souhrn nastavení přepínačů (Dip switch)>
SW 1-3 (zásobník TV)
SW 1-4 (přímotopná patrona)
OFF
OFF
(SE zásobníkem TV)
(BEZ přímotopné patrony)

Nastavte přepínač SW 1-4 dle toho, zda je přímotopná patrona součástí systému.
SW 1-4
Nastavení
OFF
BEZ přímotopné patrony
ON
S přímotopnou patronou
Nastavte přepínač SW 1-5 dle umístění pomocného ohřívače.
SW 1-5
Nastavení
OFF
Pro obojí (vytápění a zásobník TV)
ON
Pouze pro vytápění nebo BEZ pomocného ohřívače

SW 1-5 (umístění pomocného ohřívače)
OFF
(pro obojí – vytápění a zásobník TV)

OFF
(SE zásobníkem TV)

ON
(S přímotopnou patronou)

OFF
(pro obojí – vytápění a zásobník TV)

OFF
(SE zásobníkem TV)

OFF
(BEZ přímotopné patrony)

ON
(Pouze pro vytápění)

OFF
(SE zásobníkem TV)

ON
(S přímotopnou patronou)

ON
(Pouze pro vytápění)

Schéma systému

ON
(BEZ zásobníku TV)
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5. Nastavení přepínačů (Dip switch)
5.4. Provozní nastavení
5.4.1. Nastavení způsobu volby provozního režimu
Provozní režim
Režim Topení
Režim Topení dle ekvitermní křivky
Režim Chlazení
Režim Ohřev teplé vody (Ohřev TV)
Program Legionella
Režim Prázdniny

Popis
Vytápění prostřednicvím otopných ploch, s konstantní teplotou otopné vody.
Vytápění prostřednicvím otopných ploch, s teplotou otopné vody respektující venkovní teplotu.
Chlazení prostřednicvím otopných ploch.
Režim zajišťující ohřev teplé vody v zásobníku TV pro sprchy, dřezy atd.
Program prevence výskytu legionelly – eliminující množení bakterií legionelly v okruzích pitné vody se
zásobníky TV.
Vytápění v době delší nepřítomnosti (Lze zvolit jinou požadovanou teplotu otopné vody pro výše zmíněný
režim Topení.)

Nastavte přepínače SW1-1/1-2/6-1/6-2 do odpovídající polohy ON/OFF, v souladu se způsobem volby provozního režimu a způsobem nastavení teploty.
Vstup ZAP/VYP
Volba režimu
Nastavení teploty
SW1-1
SW1-2
SW6-1
SW6-2
Hlavní ovládání nebo
Hlavní ovládání
Externí vstup
Hlavní ovládání
OFF
OFF
OFF
OFF
(beznapěťový signál)
Externí vstup
Externí vstup
Hlavní ovládání
ON
OFF
OFF
OFF
(beznapěťový signál)
(beznapěťový signál)
Externí vstup
Analogový signál (1-5V)
OFF
ON
OFF
ON
Analogový signál (1-5V) *1
(beznapěťový signál)
Externí vstup
Analogový signál (4-20mA)
OFF
ON
ON
ON
Analogový signál (4-20mA) *2
(beznapěťový signál)
Externí vstup
Externí vstup
Analogový signál (0-10V)
ON
ON
OFF
OFF
(beznapěťový signál)
(beznapěťový signál)
*1 1-5 V … VYP: 0-0.5 V
*2 4-20 mA … VYP: 0-2 mA
Nastavte přepínač SW 1-7 pro možnost aktivace nebo deaktivace režimu Chlazení.
SW 1-7
Nastavení
OFF
Deaktivované
ON
Aktivované
Když je SW 1-7 v poloze OFF, režim Chlazení není dostupný.

Nastavte přepínač SW 1-8 pro možnost aktivace nebo deaktivace automatického přepínání režimů (Ohřev TV ↔ vytápění).
SW 1-8
Nastavení
OFF
Aktivované
ON
Deaktivované

Nastavte přepínač SW 1-9 pro možnost aktivace nebo deaktivace automatického přepínání režimů (Ohřev TV ↔ Chlazení).
SW 1-9
Nastavení
OFF
Aktivované
ON
Deaktivované

Automatická změna provozních režimů
<SW1-1 OFF/SW1-2 OFF>
Režim
Topení
Topení dle ekvitermní křivky
Chlazení
Ohřev TV
Prázdniny

SW1-8 OFF
SW1-8 ON
SW1-8 OFF
SW1-8 ON
SW1-9 OFF
SW1-9 ON

Provoz systému
Režim Topení a režim Ohřev TV (Funkce Automatická změna provozních režimů)
Pouze režim Topení
Režim Topení dle ekvitermní křivky a režim Ohřev TV (Funkce Automatická změna provozních režimů)
Pouze režim Ekvitermní vytápění
Režim Chlazení a režim Ohřev TV (Funkce Automatická změna provozních režimů
Pouze režim Chlazení
Pouze režim Ohřev TV
Pouze režim Prázdniny

<SW1-1 ON/SW1-2 OFF nebo SW1-1 OFF/SW1-2 ON nebo SW1-1 ON/SW1-2 ON>
Režim
Provoz systému
Topení
SW1-8 OFF
Pouze režim Topení *1
SW1-8 ON
Pouze režim Topení
Topení dle ekvitermní křivky
SW1-8 OFF
Pouze režim Topení dle ekvitermní křivky *1
SW1-8 ON
Pouze režim Topení dle ekvitermní křivky
Chlazení
SW1-9 OFF
Pouze režim Chlazení *1
SW1-9 ON
Pouze režim Chlazení
Ohřev TV
Pouze režim Ohřev TV *1
Prázdniny
Pouze režim Prázdniny
*1 Funkce Automatická změna provozních režimů je dostupná pouze, když jsou přepínače SW1-1/1-2 nastaveny v poloze ON/OFF a jednotka FTC2B současně přijímá
externí signály od nadřazené jednotky pro volbu režimu Topení (nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení) a režimu Ohřev TV.
Funkce Automatická změna provozních režimů NENÍ dostupná, když jsou přepínače SW1-1/1-2 nastaveny v poloze OFF/ON nebo ON/ON.
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5. Nastavení přepínačů (Dip switch)
Priorita volby režimů při použití externích vstupních signálů je následující: Ohřev TV>Topení>Topení dle ekvitermní křivky>Prázdniny>Chlazení. Přesto se pořadí priorit
může změnit, pokud sepnete vstupy pro externí signály pro volbu Ohřev TV, Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Prázdniny a Chlazení současně.
Když je vybrána funkce Automatická změna provozních režimů, režim Ohřev TV má vždy vyšší prioritu než režimy pro vytápění.

Příklad systému
Příklad 1:
Pro řízení systému je použito pouze hlavní ovládání. Není připojená žádná
nadřazená jednotka.
Požadovanou teplotu výstupní otopné vody pro každý režim a volbu režimu
Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení provádíte
prostřednictvím hlavního ovládání.
Je vybrána funkce Automatická změna provozních režimů (SW1-8 nebo SW1-9
musí být v poloze OFF). Systém bude automaticky přepínat provoz z režimů
Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení na režim Ohřev TV a
naopak, v závislosti na teplotě teplé vody v zásobníku TV.

SW1-1 OFF/SW1-2 OFF/SW1-8 OFF/SW1-9 OFF
nebo SW1-1 OFF/SW1-2 OFF/SW1-8 OFF/SW1-9 ON
nebo SW1-1 OFF/SW1-2 OFF/SW1-8 ON/SW1-9 OFF

Příklad 2:
Pro řízení systému je použit externí časový spínač a hlavní ovládání.
Požadovanou teplotu výstupní otopné vody pro každý režim a volbu režimu
Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení provádíte
prostřednictvím hlavního ovládání.
Místo funkce Automatická změna provozních režimů (SW1-8 a SW1-9 musí být
nastaveny v poloze ON) je použit externí časový spínač. Systém pracuje
v režimu Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení dokud
nepřijme signál od externího časového spínače (signál přijatý od externího
časového spínače musí trvat déle než 200 ms). Systém se poté přepne do
režimu Ohřev TV. Jakmile je splněn teplotní požadavek pro režim Ohřev TV,
systém se automaticky vrátí k provozu v režimu Topení nebo Topení dle
ekvitermní křivky nebo Chlazení.

SW1-1 OFF/SW1-2 OFF/SW1-8 ON/SW1-9 ON

Příklad 3:
Pro řízení systému je použita nadřazená jednotka a hlavní ovládání.
Požadované teploty výstupní otopné vody pro jednotlivé režimy se nastavují
prostřednictvím hlavního ovládání. Nadřazená jednotka se používá pro volbu
provozního režimu.
Funkce Automatická změna provozních režimů je dostupná, pokud jsou SW1-8
a SW1-9 v poloze OFF a jednotka FTC2B přijímá externí vstupní signály pro
volbu Topení nebo Topení dle ekvitermní křivky nebo Chlazení, a současně pro
Ohřev TV od nadřazené jednotky. Funkce Automatická změna provozních
režimů není dostupná, když jsou SW1-8 a SW1-9 v poloze ON.

SW1-1 ON/SW1-2 OFF/SW1-8 OFF/SW1-9 OFF
nebo SW1-1 ON/SW1-2 OFF/SW1-8 ON/SW1-9 ON

<DŮLEŽITÁ POZNÁMKA>
U tohoto systému řízení musejí být voleny provozní režimy takovou nadřazenou
jednotkou, která disponuje samostatnými výstupními signály pro každý z režimů.
(Toto lze zajistit použitím relé s časovými programy.)

Příklad 4:
Pro řízení systému je použita pouze nadřazená jednotka.
Systém pracuje stejně jako v Příkladu 3, kromě nastavování požadované teploty
výstupní otopné vody. Požadovaná teplota výstupní otopné vody pro každý
režim se musí nastavit prostřednictvím analogového signálu od nadřazené
jednotky.
(SW1-8 a SW1-9 musí být nastaveny v poloze ON).

SW1-1 OFF/SW1-2 ON/SW1-8 ON/SW1-9 ON
nebo SW1-1 ON/SW1-2 ON/SW1-8 ON/SW1-9 ON

<DŮLEŽITÁ POZNÁMKA>
U tohoto systému řízení musejí být voleny provozní režimy takovou nadřazenou
jednotkou, která disponuje samostatnými výstupními signály pro každý z režimů.
A zároveň musí nadřazená jednotka posílat analogový signál pro nastavení
požadované teploty pro každý provozní režim.
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5. Nastavení přepínačů (Dip switch)
5.4.2. Nastavení režimu Ohřev TV
Nastavte přepínač SW 2-1 pro volbu max. hodnoty poklesu teploty teplé vody
v zásobníku TV (Rozdíl teplot mezi požadovanou teplotou teplé vody a teplotou
teplé vody, při které se spustí režim Ohřev TV).
SW 2-1
Nastavení
OFF
10°
ON
20°
Nastavte přepínač SW 2-2 pro volbu způsobu režimu Ohřev TV.
SW 2-2
Nastavení
OFF
Ekonomický
ON
Normální
Režim Ohřev TV může být provozován dvěma způsoby, buď ‘Normální’ nebo
‘Ekonomický’ způsob. Normalní způsob režimu bude ohřívat teplou vodu rychleji,
využitím plného výkonu tepelného čerpadla. Při Ekonomickém způsobu režimu
potrvá ohřev teplé vody v zásobníku TV trochu déle, ale sníží se spotřeba využité
elektrické energie. Protože se bude chod tepelného čerpadla řídit signály od
jednotky FTC2B, založenými na měření teploty teplé vody v zásobníku TV.
Nastavte přepínač SW 2-7 pro možnost využití přímotopné patrony při režimu
Ohřev TV.
SW 2-7
Nastavení
OFF
Je použita
ON
Není použita
Nastavte přepínač SW 2-9 pro možnost využití pomocného ohřívače při režimu
Ohřev TV.
SW 2-9
Nastavení
OFF
Je použit
ON
Není použit

5.4.3. Nastavení programu Legionella
Nastavte přepínače SW 2-4 a 2-5 dle toho, jak často chcete, aby se spouštěl
program Legionella.
SW 2-4
SW 2-5
Nastavení
OFF
OFF
Aktivuje se při každém sepnutí režimu Ohřev TV.
ON
OFF
Aktivuje se při každém 15. sepnutí režimu Ohřev TV.
OFF
ON
Aktivuje se při každém 150. sepnutí režimu Ohřev TV.
ON
ON
Aktivuje se prostřednictvím externího vstupu IN2.

5.4.4. Nastavení režimů Topení / Topení dle ekvitermní
křivky / Chlazení / Prázdniny
Nastavte přepínač SW 2-3 pro volbu funkce ekonomického chodu oběhového
čerpadla při režimech Topení a Topení dle ekvitermní křivky a Chlazení.
SW 2-3
Nastavení
OFF
Deaktivovaná
ON
Aktivovaná
Když bude tato funkce deaktivovaná, bude oběhové čerpadlo stále v chodu.
Když bude tato funkce aktivovaná, oběhové čerpadlo se zastaví 5 min. po
zastavení tepelného čerpadla, poté se každé 3 min. spustí na dobu 1 min.
V těchto cyklech bude pracovat: 3 min. VYP → 1 min. ZAP → 3 min. VYP.
Nastavte přepínač SW 2-8 pro možnost využití pomocného ohřívače při režimu
Topení a Topení dle ekvitermní křivky a Prázdniny.
SW 2-8
OFF
ON

Nastavení
Je použit
Není použit

Nastavte přepínač SW 3-1 pro volbu polohy 3-cestného ventilu v průběhu
odmrazování při režimu Topení a Topení dle ekvitermní křivky a Prázdniny.
SW 3-1
Nastavení
OFF
VYP (okruh vytápění)
ON
ZAP (okruh zásobníku TV)

5.4.5. Další nastavení
Nastavte přepínač SW 3-4 pro volbu logiky vstupu (Ana.IN1) pro
připojení prostorového termostatu.
SW 3-4
Nastavení
OFF
Komp. VYP při sepnutí vstupu
ON
Komp. VYP při rozepnutí vstupu
Nastavte přepínač SW 3-6 pro volbu logiky vstupu (IN3) pro připojení flow-switch.
SW 3-6
Nastavení
OFF
Porucha detekována při sepnutí vstupu
ON
Porucha detekována při rozepnutí vstupu

Nastavte přepínač SW 2-6 pro nastavení požadované teploty teplé vody pro
program Legionella (Požadovaná teplota teplé vody v zásobníku TV).
SW 2-6
Nastavení
OFF
60 °C
ON
65 °C
Teplotu 65°C nemůžete nastavit v případě, že není součástí systému (v okruhu
zásobníku TV) žádný el. ohřev, nastavení přepínače SW jsou následující;
SW1-4 OFF a SW1-5 ON, SW1-4 OFF a SW1-5 OFF a SW2-9 ON. A pokud je
maximální teplota výstupní otopné vody, ohřívaná tepelným čerpadlem 55°C
(nastavení přepínače SW1-10 v poloze OFF), program Legionella není dostupný.

5.5. Manuální provoz

5.6. Nouzový provoz

Když je systém nainstalován, celý vodní okruh musí být zcela napuštěn vodou.
V tomto případě je třeba manuálně ovládat chod oběhového čerpadla a 3cestného ventilu.

Nouzový provoz lze využít, pokud se vyskytne chyba na venkovní jednotce nebo
chyba komunikační.
Při tomto provozu se jako topného zdroje využívá pomocného ohřívače nebo
přímotopné patrony a řízení mezi režimem Ohřev TV a vytápěním je automatické.
Pokud součástí systému nejsou el. ohřevy, Nouzový provoz není dostupný.

Chod oběhového čerpadla se bude řídit podle nastavení přepínače SW 3-2.
SW 3-2
Provoz
OFF
Oběhové čerpadlo je vypnuté.
ON
Oběhové čerpadlo je zapnuté.
(Vypne se po 60 minutách jeho chodu.)
* POZNÁMKA
I když zapomenete přenastavit výše zmíněný přepínač SW, provoz oběhového
čerpadla, normální stav provozu bude automaticky obnoven po uplynutí 60 minut.

Nouzový provoz lze spustit dvěma způsoby.
1) Přepínač (Dip switch)
Před spuštěním Nouzového provozu vypněte venkovní jednotku a jednotku
FTC2B, poté nastavte přepínač SW3-7 do polohy ON. Následně zapněte jednotku
FTC2B pro chod v Nouzovém provozu. Jednotka FTC2B může být el. napájena
z venkovní jednotky.
Pokud již nebude po delší dobu Nouzový provoz vyžadován, před nastavením
přepínače SW3-7 zpět do polohy OFF vypněte el. napájení venkovní jednotky
a jednotky FTC2B.
2) Externí vstup (IN1)
Pokud sepnete kontakty externího vstupu (IN1), spustí se Nouzový provoz. Pokud
již nebude po delší dobu Nouzový provoz vyžadován, můžete provoz vrátit do
normálního stavu rozepnutím externího vstupu (IN1) (TB142 1-2 rozepnuto). Před
rozepnutím externího vstupu (IN1) vypněte el. napájení venkovní jednotky a
jednotky FTC2B.
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6. Před spuštěním zkušebního provozu
6.1. Kontrola
Po dokončení instalace tepelného čerpadla, elektrikářských a topenářských prací,
zkontrolujte těsnost chladivového okruhu, kompletnost, spávnost zapojení a
polaritu elektrických vodičů.
Pro kontrolu rezistance mezi svorkami napájení a uzemněním, která má činit
minimálně 1.0MΩ použijte ohmmeter.
Výstraha:
Systém nepoužívejte, pokud je resistance nižší než 1.0MΩ.
Pozor:
Tuto kontrolu neprovádějte na svorkách řídicího vedení (nízkonapěťový
okruh).

6.2. Vlastní kontrola systému
Když se po sepnutí napájení nebo při provozu vyskytnou chyby
■ Detaily indikované chyby
Zobrazí se kód chyby, jednotka, chladivová adresa a telefonní číslo.
Telefonní číslo se zobrazí, pokud bylo do systému uloženo.
■ Smazání chyby
Stiskněte tlačítko F4 (RESET) a tlačítko F3 (Ano) pro smazání aktuální chyby.

L3

Dioda
LED 4
Svítí

Dioda
LED5
Svítí

L4
L5

Bliká
Bliká

Bliká
Zhlasla

L6
L8
L9

Svítí
Zhlasla
Svítí

Bliká
Svítí
Zhlasla

P1

Bliká

Zhlasla

P2

Zhlasla

Bliká

P6

Bliká

Svítí

Bliká

Zhlasla

Kód

P9
E0, E3,
E4, E5
E1, E2
E6 - EF

Činnost

Chyba
Ochrana proti přehřátí topného okruhu

Ochrana proti přehřátí vody v zásobníku TV
Chyba teplotního čidla (teplota vratné otopné vody)
(THW2)
Funkce protimrazové ochrany vodního okruhu
Chyba při provozu režimů vytápění
Flow-switch zjistil nízký objemový průtok v primárním
okruhu (Flow-switch)
Chyba teplotního čidla (teplota výstupní otopné vody)
(THW1)
Chyba teplotního čidla (teplota kapalného chladiva)
(TH2)
Funkce protimrazové ochrany deskového výměníku
Chyba teplotního čidla (teplota teplé vody) (THW5)
Chyba komunikace mezi hlavním ovládáním a FTC2B

Objemový průtok se mohl snížit. Proveďte kontrolu zaměřenou na;
• únik vody netěsnostmi
• ucpání filtru
• funkci oběhového čerpadla (kód chyby se může objevit během plnění
primárního okruhu; v plnění pokračujte a hlášení chyby zrušte.)
Zkontrolujte přímotopnou patronu (zásobník TV) a její jistič (stykač).
Zkontrolujte odpor čidla.
Viz činnost pro L3.
Teplotní čidla, která se rozpojila, opět zapojte.
Viz činnost pro L3. Když flow-switch nepracuje, vyměňte jej.
Pozor: Ventily čerpadla mohou být velmi horké, pracujte opatrně.
Zkontrolujte odpor čidla.
Zkontrolujte odpor čidla.
Viz činnost pro L3.
Zkontrolujte správné množství chladiva.
Zkontrolujte odpor čidla.
Zkontrolujte připojovací kabel - poškození, uvolněný spoj.

Vyměňte hlavní ovládání.
Zkontrolujte, zda nebyla venkovní jednotka vypnutá.
Zkontrolujte připojovací kabel - poškození, uvolněný spoj.
Viz servisní manuál venkovní jednotky.
U*, F*
Chyba venkovní jednotky
Viz servisní manuál venkovní jednotky.
Poznámka: U systému řízeného nadřazenou jednotkou (Externí vstup: digitální signál) nelze smazat chybu prostřednictvím hlavního ovládání.
Když nejsou sepnuty všechny vstupy IN4 až IN8, bude chyba smazána.
Chyba elektronické desky hlavního ovládání
Chyba komunikace mezi FTC2B a venkovní jednotkou

V následující tabulce je popsáno určení všech LED diod (LED1 až 3), nacházejících se na elektronické desce jednotky FTC2B.
LED 1 (Napájení elektronické desky)
Indikuje, zda je dodáváno řídicí napájení. Ujistěte se, že tato LED dioda vždy svítí.
LED 2 (Napájení hlavního ovládání)
Indikuje, zda je dodáváno napájení pro hlavní ovládání. Tato LED dioda svítí pouze v případě, že má
jednotka FTC2B, připojená k systému, chladivovou adresu “0“.
LED 3 (Komunikace mezi FTC2B a venkovní jednotkou)
Indikuje stav komunikace mezi jednotkou FTC2B a venkovní jednotkou. Ujistěte se, že tato LED dioda
vždy bliká.
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7. Hlavní ovládání
Poznámka
(ochranná
známka
MEEE)

Tento symbol ochranné známky platí pouze pro země EU.
Symbol ochranné známky je v souladu s článkem 10 směrnice 2002/96/ES Informace pro uživatele a přílohy IV.
Váš výrobek MITSUBISHI ELECTRIC je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.
Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti by měla být likvidována odděleně od běžného komunálního
odpadu. Prosím, zlikvidujte tato zařízení ve vašem 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

► Před instalací jednotky se ujistěte, že jste si přečetli všechna
"Bezpečnostní upozornění".
► "Bezpečnostní upozornění " poskytují velmi důležité body týkající se
bezpečnosti. Proto se jimi řiďte.
► Před připojením systému k elektrické síti informujte dodavatele
elektrické energie nebo získejte jeho souhlas.

Symboly použité v textu
Výstraha:
Upozornění, 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:
• Jednotku nesmí instalovat uživatel sám. Obraťte se na autorizovaného
technika. Neodborná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
• Na jednotku nestoupejte a neumisťujte na ni žádné předměty.
• Jednotku nepostříkejte vodou a nedotýkejte se jí mokrýma rukama.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti jednotky nestříkejte hořlavými plyny. Může dojít k požáru.
• V místech výfuku vzduchu z jednotky neumísťujte plynový kotel ani
jiné zařízení s otevřeným plamenem. Může dojít k nedokonalému
spalování.
• Pokud je venkovní jednotka v provozu, neodstraňujte čelní panel nebo
kryt ventilátoru.
• Pokud zaznamenáte mimořádně neobvyklý hluk nebo vibrace, zastavte
provoz, vypněte hlavní vypínač a obraťte se na dodavatele.

• Do přívodů nebo výfuků vzduchu nikdy nestrkejte prsty, hole atd.
• Zaznamenáte-li podivný zápach, zastavte provoz, vypněte hlavní
vypínač a obraťte se na dodavatele. Jinak může dojít k poruše, úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru.
• Pokud je poškozen napájecí kabel, aby se předešlo nebezpečí, musí být
vyměněn výrobcem, nebo jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou
osobou.
• Toto 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.
• Aby se zajistilo, že si děti nebudou se zařízením hrát, měly by být pod
dozorem.
• Pokud dojde k úniku chladiva, zastavte provoz systému, důkladně
vyvětrejte místnost, a kontaktujte dodavatele.
• Neinstalujte zařízení v místě, kde převládá po delší dobu teplé a vlhké
prostředí.

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

Likvidace jednotky
Ohledně likvidace jednotky se obraťte na dodavatele.
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7. Hlavní ovládání
7.2. Hlavní ovládání

<Části hlavního ovládání>
Písmenko
A
B

Název
Displej
Menu

C
D
E

Zpět
Potvrdit
ZAP/VYP
Prázdniny

F1-4

Funkční
tlačítka

Funkce
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. (klávesa 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.

*1
Když je systém odpojený nebo je elektrické napájení přerušené,
bezpečnostní funkce systému (např. protimrazová ochrana)
NEFUNGUJÍ. Pamatujte, že se celý systém může poškodit, jestliže tyto
bezpečnostní funkce nejsou aktivované.
< Symboly v hlavním menu >
č.
Název
Symbol

Popis
ZAP/VYP

1

Zákaz akce

Režim
Nastavení teploty

2

Zablokování

3

Režim Prázdniny

4

Stav tepelného
čerpadla

5

Omezení pro
nastavitelný
teplotní rozsah

Zobrazeno v případě zablokovaných
tlačítek
Zobrazeno v případě aktivovaného
‘režimu Prázdniny’
Zobrazeno, když tepelné čerpadlo
pracuje
Zobrazeno, když probíhá odmrazování
Zobrazeno, když není nastavitelný
teplotní rozsah omezen.
Zobrazeno, když je nastavitelný
teplotní rozsah omezen.
Ohřev TV
Topení

6

Provozní režim
Topení dle ekvitermní křivky
Chlazení

7
8

Aktuální teplota
Požadovaná
teplota

Zobrazena aktuální teplota
Zobrazena požadovaná teplota
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7. Hlavní ovládání
<Strom menu hlavního ovládání>
Základní
Hlavní

Hlavní menu
Nastavení teploty vody
Teplá voda
Topení
Topení dle ekvitermní křivky
Prázdniny
Ekvitermní křivka
F3/F4
F1
F2

Náhled
Úprava (bod nízkých venkovních teplot)
Úprava (bod vysokých venkovních teplot)

Obecná nastavení
Datum / Čas
Jazyk
°C / °F
Zobrazení teploty na dispeji
Kontaktní telefonní číslo
Formát času
Hlavní / podružný

Servis

* Zabezpečeno heslem
Nastavení funkcí
Omezení
Zákaz akce
Režim
Rozsah teplot
Ohřev TV
Vytápění
Chlazení
Korekce čidel
TV/Vytápění
Chlazení

Teplota / Analogový signál
TV/Vytápění
Chlazení

Vlastní kontrola
Informace o chodu
Historie chyb
Zabezpečení heslem
Kontrola hlavního ovládání
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7. Hlavní ovládání

■Nastavení hlavního ovládání
Po připojení el. napájení k venkovní jednotce a k jednotce FTC2B lze začít s vkládáním požadovaných nastavení
systému prostřednictvím hlavního ovládání.
1. Ověřte si, že všechny jističe a další bezpečnostní (pojistná) zařízení jsou nainstalována správně, a potom zapněte
el. napájení.
2. Při prvním zapnutí hlavního ovládání se zobrazení samo přepne na menu pro Obecná nastavení, postupně na okno
pro nastavení jazyka a na okno pro nastavení data a času.
3. Hlavní ovládání automaticky naběhne. Počkejte zhruba 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 ZAP/VYP/Prázdniny (E, viz str. 25). Proveďte nastavení systému, jak je
popsáno níže.

■Hlavní menu
Menu pro provádění nastavení lze vyvolat stisknutím tlačítka MENU. Aby se zabránilo tomu, že neškolený uživatel
nastavení nedopatřením změní, existují dvě úrovně přístupu k menu. Menu Servis je chráněno heslem.
Uživatelská úroveň – Krátké stisknutí
Když se tlačítko MENU stiskne jednou a krátce, zobrazí se Hlavní menu, ale s nastaveními 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 se tlačítko MENU drží stisknuté 3 sekundy, zobrazí se Hlavní menu s možností úpravy nastavení všech
dostupných funkcí.
Následující položky lze (v závislosti na úrovni přístupu) buď jen číst, nebo také upravovat.
• Teplota vody (Úroveň pro instalačního technika)
• Ekvitermní křivka
• Obecná nastavení
• Servis (chráněno heslem)
Pro pohyb mezi ikonami použijte funkční tlačítka F2 a F3. Zvolená, zvýrazněná ikona se zobrazí ve středu displeje.
Stiskněte tlačítko POTVRDIT pro výběr a možnost úpravy zvýrazněné položky.

■Obecná nastavení
V menu Obecná nastavení může instalační technik provádět následující nastavení:
• Datum / Čas
• Jazyk
• ºC/ºF
• Zobrazení teploty
• Kontaktní číslo
• Formát času
• Hlavní/Podružné

Ikona

Popis
Teplota vody
Ekvitermní křivka
Obecná nastavení
Servis

1. Pro rolování v nabídce menu použijte funkční tlačítka F2 a F3. Když je daná položka zvýrazněna, stiskněte
tlačítko POTVRDIT pro její výběr a možnost úpravy.
2. Použijte odpovídající funkční tlačítka pro nastavení parametrů a pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko
POTVRDIT.
Pozn: U položky Hlavní/Podružné volte vždy “Hlavní” (základní nastavení). Neměňte nastavení na “Podružné”,
tato funkce není pro FTC2B dostupná.

■Nastavení teploty vody
Nastavte základní hodnotu teploty vody pro uvedené režimy.
• Režim Ohřev TV
• Režim Topení
• Režim Chlazení
• Režim Prázdniny
Nastavenou teplotu vody lze při provozu měnit v hlavním zobrazení na displeji.

■Ekvitermní křivka
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 vytápění v závislosti na venkovní teplotě. Jednotka FTC2B 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.
Náhled:
Můžete se podívat na požadovanou teplotu otopné vody, odpovídající ekvitermní křivce. Funkčními tlačítky F3 a
F4 vyberte hodnotu venkovní teploty.
Úprava nastavení (Úroveň pro instalačního technika):
Stisknutím funkčního tlačítka F1 nebo F2 se zobrazí menu nabízející možnost nastavení.
Použijte funkční tlačítko F1 pro úpravu nastavení teploty otopné vody pro bod nízkých venkovních teplot.
Použijte funkční tlačítko F2 pro úpravu nastavení teploty otopné vody pro bod vysokých venkovních teplot.
Níže je detailněji popsán průběh nastavení.
V zobrazení pro úpravu nastavení teploty otopné vody a venkovní teploty ekvitermní křivky se nastavují dva její body
(pro nízkou a vysokou venkovní teplotu).
1. Použijte F1 a F2 pro změnu teploty otopné vody (y-osa ekvitermní křivky).
2. Stisknutí F1 sníží požadovanou teplotu otopné vody pro zvolenou venkovní teplotu.
3. Stisknutí F2 zvýší požadovanou teplotu otopné vody pro zvolenou venkovní teplotu.
4. Použijte F3 a F4 pro změnu venkovní teploty (x-osa ekvitermní křivky).
5. Stisknutí F3 sníží požadovanou venkovní teplotu pro zvolenou teplotu otopné vody.
6. Stisknutí F4 zvýší požadovanou venkovní teplotu pro zvolenou teplotu otopné vody.
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■Režim Prázdniny
Z hlavního zobrazení na displeji stiskněte tlačítko E, zobrazí se menu pro aktivaci režimu Prázdniny. Nedržte tlačítko
stisknuté dlouho, protože tím by se ovládání a systém vypnuly.
Když se objeví okno pro aktivaci režimu Prázdniny, můžete zvolit dobu, po kterou má režim platit.
• Použijte funkční tlačítka F2, F3 a F4 pro zadání data, ve kterém chcete spustit a vypnout režim Prázdniny pro
vytápění.

■ Menu Servis
Menu Servis obsahuje funkce pro nastavení technikem nebo servisním mechanikem. NENÍ žádoucí, aby uživatel měnil
nastavení v tomto menu. Proto je potřebné heslo, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob k servisním
nastavením.
1.
2.
3.

Okno aktivace režimu Prázdniny

V hlavním menu použijte funkční tlačítka F2 a F3 pro zvýraznění ikony Servis, poté stiskněte tlačítko POTVRDIT.
Budete vyzváni k zadání hesla. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ JE “0000”.
Stiskněte tlačítko POTVRDIT.

V menu Servis rolujete použitím funkčních tlačítek F1 a F2 od funkce k funkci. Menu je rozdělené do dvou oken a
obsahuje následující funkce;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nastavení funkcí
Omezení
Korekce čidel
Teplota / Analogový Signál
Vlastní kontrola
Informace o chodu
Historie chyb
Zabezpečení heslem
Kontrola hlavního ovládání

Poznámka: Mnohé funkce nelze nastavit, dokud je zařízení v chodu. Před nastavováním funkcí se proto musí
zařízení vypnout. Když instalační technik zkouší tato nastavení změnit za chodu zařízení, hlášení na hlavním
ovládání ho vyzve, aby ukončil provoz, než bude v práci pokračovat. Volbou odpovědi „Ano“ se pak provoz
zařízení ukončí.

■Servis
Nastavení funkcí
Nastavení funkcí nabízí pouze nastavení automatického obnovení provozu po výpadku el. napájení.
1. Ověřte adresu chladiva a číslo jednotky zobrazené vpravo.
2. Stiskněte tlačítko POTVRDIT.
3. Použijte funkční tlačítka F3 a F4 pro zvýraznění volby 1/2/3 (viz obrázek).
4. Stiskněte tlačítko POTVRDIT.
Poznámka: Změny mohou být provedeny POUZE pro Režim 1.
Režim 1 – Nastavení dle zvolené čístelné hodnoty 1/2/3
1 - Automatické obnovení provozu NENÍ dostupné
2 - Automatické obnovení provozu JE dostupné (S přibližně 4 minutovým zpožděním od obnovení el. napájení.)
3 – Bez funkce

Omezení
<Zákaz akce>
Omezuje akci spínání ZAP/VYP, změnu provozního režimu a nastavení teploty prostřednictvím hlavního ovládání.
Vyberte z možností: “Žádné”, “Režim & Teplota” a “Všechny”, poté stiskněte tlačítko POTVRDIT. Význam možných
voleb je uveden níže.
Žádné: Bez omezení
Režim & Teplota: Omezuje možnost změny provozního režimu a nastavení teploty
Všechny: Omezuje spínání ZAP/VYP, změnu provozního režimu a nastavení teploty
Poznámka: Tlačítko pro režim Prázdniny je k dispozici bez ohledu na volbu nastavení zákazu akce.
<Režim>
Nastavte nabídku možných provozních režimů, které se budou volit prostřednictvím hlavního ovládání. Zaškrtněte
režimy, které bude možné použít. Režim, který nebude zaškrtnutý, nebude možné použít.
<Rozsah teplot>
Omezuje rozsah teplot pro jednotlivé provozní režimy, které se budou volit prostřednictvím hlavního ovládání. Vyberte
režim, pro který chcete provést nastavení rozsahu teplot. Nastavte spodní a horní hodnotu teploty, poté stiskněte
tlačítko POTVRDIT.
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Korekce čidel
Toto nastavení umožňuje přizpůsobení snímané teploty teplotního čidla - nastavení
rozdílu aktuální teploty a skutečné snímané teploty teplotními čidly (THW1 nebo THW5),
která je nižší, vzhledem k tepelné ztrátě a podobně.
Pro nastavení korekce čidla pro režim Ohřev TV zvolte “TV/Vytápění”.
Poznámka: U jednotky FTC2B není možné provést nastavení korekce čidla pro
režimy vytápění.

KOREKCE ČIDEL VYTÁPĚNÍ
(nastavení korekce teploty čidla pro teplou vodu (TV))
Pro nastavení korekce čidla pro režim Chlazení vyberte “Chlazení”.

Teplota / Analogový signál
Nastavte následující parametry pro přiřazení požadované teploty otopné vody k hodnotě
analogového signálu.

KOREKCE ČIDEL CHLAZENÍ
(nastavení korekce teploty čidla pro Chlazení)

1. Vyberte “TV/Vytápění” pro nastavení pro režim Ohřev TV, režim Topení a režim Prázdniny. Vyberte “Chlazení” pro
nastavení pro režim Chlazení.
2. “Spodní” hodnota určuje požadovanou teplotu otopné vody, odpovídající signálu 4 mA/1 V/0 V, “Horní” hodnota
určuje požadovanou teplotu otopné vody, odpovídající signálu 20 mA/5 V/10 V (Viz graf vpravo).
Nastavte spodní a horní hodnotu, stiskněte tlačítko POTVRDIT.

Vlastní kontrola
Prostřednictvím hlavního ovládání lze nahlédnout do historie chyb.
1. Použitím funkčních tlačítek F1 nebo F2 nastavte chladivovou adresu zařízení a stiskněte tlačítko pro VÝBĚR.
2. Zobrazí se kód chyby. Symbol "-" se zobrazí, pokud není historie chyb dostupná.
3. Historii chyb smažete stisknutím funkčního tlačítka F4 v okně zobrazení historie chyb.
4. Na displeji se zobrazí dotaz, zda skutečně chcete smazat historii chyb.

Informace o chodu
Tato funkce zobrazuje aktuální teploty a další údaje, týkající se hlavních součástí vnitřní i venkovní jednotky.
1. Chladivovou adresu nastavte stisknutím funkčních tlačítek F2 a F3.
2. Použitím funkčních tlačítek (F1-F4) nastavte kód, odpovídající součástce nebo parametru, který chcete načíst.
(Seznam kódů je uveden v servisním manuálu.)
3. Stiskněte tlačítko POTVRDIT.

Historie chyb
Historie chyb nabízí servisnímu technikovi přehled detekovaných chyb, chladivovou adresu zařízení a datum, kdy
k detekci chyby došlo. V seznamu historie chyb může být zaznamenáno až 16 kódů chyb, naposledy detekovaná chyba
bude zobrazena na prvním místě v seznamu.
Pro smazání položky ze seznamu chyb stiskněte v okně historie chyb funkční tlačítko F4 (vztahující se k ikoně
odpadkového koše), poté stiskněte funkční tlačítko F3 (Ano).

Zabezpečení heslem
Funkce zabezpečení heslem je důležitá pro omezení přístupu nekvalifikovaným osobám do menu Servis.
1. Když se zobrazí okno pro zadání hesla, použijte funkční tlačítka F1 a F2 pro pohyb zleva do prava po poli číselných
hodnot. Funkčním tlačítkem F3 snižujete hodnotu o 1 a funkčním tlačítkem F4 zvyšujete hodnotu o 1.
2. Po zapsání hesla stiskněte tlačítko POTVRDIT.
3. Zobrazí se okno pro ověření hesla.
4. Nové heslo potvrďte stisknutím funkčního tlačítka F3.
5. Vaše nové heslo je nyní nastaveno a zobrazuje se okno s dokončením.

Kontrola hlavního ovládání
Pokud hlavní ovládání nepracuje správně, použijte funkci hlavního ovládání pro kontrolu a zjištění problémů.
1. Stisknutím funkčního tlačítka F3 spustíte kontrolu hlavního ovládání s následným výpisem výsledků kontroly.
2. Zobrazí se výsledky kontroly hlavního ovládání.
OK: Hlavním ovládáním nebyly nalezeny žádné problémy. Zkontrolujte možné problémy ostatních součástí.
E3: Na přenosovém vedení je šum, nebo je vnitřní jednotka nebo jiné hlavní ovládání vadné. Zkontrolujte přenosové
vedení a daší hlavní ovládání.
NG (ALL0, ALL1): Chyba okruhu přijímání/odesílání dat. Hlavní ovládání je třeba vyměnit.
ERC: Chyba v počtu přenesených dat. Počet bitů v přenesených datech z hlavního ovládání je v rozporu s přenesenými
daty z hlavního ovládání a daty, které byly aktuálně přeneseny přes přenosové vedení. Pokud se objeví chyby v počtu
přenesených dat, zkontrolujte přenosové vedení z pohledu interferenčního šumu.
3. Pokud po zobrazení výsledků kontroly hlavního ovládání stisknete funkční tlačítko F3, kontrola hlavního ovládání se
ukončí a dálkové ovládání se automaticky samo restartuje.
Poznámka:
Zkontrolujte displej hlavního ovládání, zda je cokoliv zobrazeno (včetně linek). V případě, že není dodáváno
hlavnímu ovládání správné napětí (8.5-12 V ss) na displeji hlavního ovládání se nic nezobrazí. Pokud jde o
tento případ, zkontrolujte elektrické vedení hlavního ovládání a jednotek FTC2B.
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Pokud by se měnila standardní nastavení, zaznamenejte nové nastavení do protokolu ve sloupci ‘Nastavení zařízení’. To usnadní pozdější návrat k danému nastavení,
pokud by se zařízení použilo jinak nebo pokud by se musela vyměnit elektronická deska.
List protokolu Uvedení do provozu / Nastavení zařízení
Parametry

Displej hlavního ovládání
Hlavní

Menu

Maximální teplota teplé vody (TV)
Režim Topení
Režim Chlazení
Režim Prázdniny
Nastavení
TV
teploty
Topení
vody
Chlazení
Prázdniny
Ekvitermní
Bod nízkých
Venkovní teplota
křivka
venkovních
Požadovaná teplota otopné
teplot
vody
Bod vysokých
Venkovní teplota
venkovních
Požadovaná teplota otopné
teplot
vody
Obecná
Jazyk
nastavení
°C/°F
Zobrazení teploty na displeji
Formát času
Servis
Omezení
Zákaz akce
Režim

Rozsah teplot

Nastavení
korekce čidla
Tepl./Analog.
signál

TV/Vytápění
Chlazení
TV/Vytápění

Chlazení

TV
Vytápění
Chlazení

20 - 60°C
20 - 60°C
5 - 25°C
Aktivovný/Deaktivovaný/Nastavený čas
20 - 60°C
20 - 60°C
5 - 25°C
20 - 45°C
−15 - 34°C

Tovární
nastavení
50°C
45°C
15°C
50°C
45°C
15°C
35°C
−15°C

20 - 60°C

50°C

−14 - 35°C

35°C

20 - 60°C

25°C

ENG/GER/SP/IT/FR/SW/JP
1°C/1°F
ZAP/VYP
hh:mm/hh:mm AMPM/AMPM hh:mm
Žádné/Režim&Teplota/Všechny
TV
Povolen/Zakázán
(Přeskočen)
Topení
Povolen/Zakázán
(Přeskočen)
Topení dle
Povolen/Zakázán
ekvitermní křivky
(Přeskočen)
Chlazení
Povolen/Zakázán
(Přeskočen)
Prázdniny
Povolen/Zakázán
(Přeskočen)
20 - 60°C
20 - 60°C
5 - 25°C
−15 - 15°C
−15 - 15°C
Požadovaná teplota vody, spodní hodnota
−20 - 90°C
Požadovaná teplota vody, horní hodnota
−20 - 90°C
Požadovaná teplota vody, spodní hodnota
−20 - 90°C
Požadovaná teplota vody, horní hodnota
−20 - 90°C

Nastavení
zařízení

Poznámky

ENG
1°C
VYP
hh:mm
Žádné
Povolen
Povolen
Povolen
Povolen
Povolen
20 - 60°C
20 - 60°C
5 - 25°C
0°C
0°C
20°C
60°C
5°C
25°C
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8. Údržba a opravy
<Řešení níže uvedených poruch>
č.
Porucha
Možná příčina
1
Displej hlavního
1. Hlavní ovládání není el. napájené.
ovládání je prázdný.

2. Napájení je dodáváno k hlavnímu ovládání, přesto
tomu neodpovídá zobrazení na displeji.

2

Na hlavním
ovládání zůstane
zobrazeno “Please
Wait (Čekejte
prosím)”.

1. "Please Wait" je zobrazeno až 6 minut.
2. Chyba komunikace mezi hlavním ovládáním a FTC2B
3. Chyba komunikace mezi hlavním ovládáním a
venkovní jednotkou

3

Hlavní okno se se
stisknutím tlačítka
OK zobrazí, ale ve
vteřině zhasne.
Dioda LED2 na
FTC2B nesvítí.

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

4

Když nesvítí ani dioda LED1 na FTC2B.
<FTC2B je napájena z venkovní jednotky>
1. Venkovní jednotka není napájena požadovaným
napětím.
2. Porucha elektronické desky venkovní jednotky

3. Jednotka FTC2B není napájena napětím 220 V
až 240 V st

4. Porucha jednotky FTC2B

5

6

7

Dioda LED2 na
FTC2B bliká.

Z kohoutku
nevytéká žádná
voda.
Z kohoutku vytéká
studená voda.

Když dioda LED1 na FTC2B svítí.
Chybné nastavení chladivové adresy na venkovní
jednotce.
(Žádná chladivová adresa není nastavena na “0”.)
Když bliká i dioda LED1na FTC2B.
Chyba el. vedení mezi FTC2B a venkovní jednotkou
Když dioda LED1 na FTC2B svítí.
1. Chybné el. vedení v hlavním ovládání
Více vnitřních jednotek bylo připojeno k jediné
venkovní jednotce.
2. Zkrat na el. vedení u hlavního ovládání
3. Chyba hlavního ovládání

Vysvětlení - Řešení
1. Zkontrolujte diodu LED2 na FTC2B.
(i) Když dioda LED2 svítí.
Zkontrolujte poruchu nebo rozpojení kontaktu na el. vedení hlavního
ovládání.
(ii) Když dioda LED2 bliká.
Viz č. 5 níže.
(iii) Když dioda LED2 nesvítí.
Viz č. 4 níže.
2. Zkontrolujte následující:
• Rozpojení kabelu řídicího vedení mezi hlavním ovládáním a
elektronickou deskou jednotky FTC2B
• Porucha hlavního ovládání, pokud není zobrazeno “Please Wait
(Čekejte prosím)”
• Viz č. 2 níže, pokud je zobrazeno “Please Wait (Čekejte prosím)”
1. Normální stav
2, 3. Provďte “Kontrola hlavního ovládání” stisknutím tlačítka ZPĚT na
dobu 5 sekund (Viz strana 28).
Pokud se zobrazí “OK”, pokračujte dle pokynů níže.
• Zkontrolujte zapojení el. vedení na elektronické desce venkovní
jednotky a jednotky FTC2B.
(Ověřte, že nejsou S1 a S2 prohozené, a že je S3 správně zapojené.
• Vyměňte elektronickou desku venkovní jednotky a/nebo jednotky
FTC2B.
Pokd je není zobrazeno “OK”, ale jiné hlášení, postupujte dle pokynů v
“ Kontrola hlavního ovládání ” na straně 28.
Normální stav
Jednotka ukádá změny nastavení v menu Servis.
Normální provoz se po chvíli spustí.
1.

Zkontrolujte napětí na svorkách L a N nebo L3 a N na napájecí desce
venkovní jednotky.
• Pokud není napětí 220 V až 240 V st, zkontrolujte el.vedení
venkovní jednotky a jističe.
• Pokud je napětí 220 V až 240 V st, postupujte dle “2.” níže.
2. Zkontrolujte napětí na svorkách S1 a S2 venkovní jednotky.
• Pokud není napětí 220 V až 240 V st, zkontrolujte pojistku na
elektronické desce venkovní jednotky a zkontrolujte poruchu el.
vedení.
• Pokud je napětí 220 V až 240 V st, postupujte dle “3.” níže.
3. Zkontrolujte napětí na svorkách S1 a S2 vnitřní jednotky.
• Pokud není napětí 220 V až 240 V st, zkontrolujte poruchu el.
vedení pro jednotku FTC2B – venkovní jednotku.
• Pokud je napětí 220 V až 240 V st, postupujte dle “4.” níže.
4. Zkontrolujte elektronickou desku jednotky FTC2B.
• Zkontrolujte pojistku na elektronické desce jednotky FTC2B.
• Zkontrolujte, zda není poškozeno el. vedení.
• Pokud problém na el. vedení nenejdete, elektronická deska jednotky
FTC2B je poškozena.
Zkontrolujte nastavení chladivové adresy na venkovní jednotce.
Nastavte chladivovou adresu na “0”.
(Nastavte chladivovou adresu použitím přepínače (Dip switch) na
elektronické desce venkovní jednotky.)
Zkontrolujte chybu na el. vedení mezi FTC2B a venkovní jednotkou
1.

1. Zavřený hlavní přívod vody.
2. Zanesený filtr.

Zkontrolujte chybu na el. vedení u hlavního ovládání.
Počet připojitelných vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce je
jedna. Doplněné vnitřní jednotky musí být připojeny samostatně
k samostatné venkovní jednotce.
2.,3. Přepojte el. vedení hlavního ovládání a zkontrolujte diodu LED2 na
FTC2B.
• Když dioda LED2 bliká, zkontrolujte zkrat na el. vedení hlavního
ovládání.
• Když dioda LED2 svítí, znovu zapojte el. vedení hlavního ovládání a:
- když dioda LED2 bliká, hlavní ovládání je poškozené;
- když dioda LED2 svítí, chybné el. vedení hlavního ovládání bylo
opraveno.
1. Zkontrolujte, případně otevřete uzavírací ventil.
2. Zavřete přívod vody a vyčistěte filtr.

1. Teplá voda je spotřebovaná.

1.

2. Tepelné čerpadlo nepracuje.

2.

3. Aktivovaná teplotní ochrana pomocného ohřívače.

3.

4. Sepnul se prodový chránič pomocného ohřívače
(ECB1).
5. Aktivovaná teplotní ochrana přímotopné patrony.

4.

6. Sepnul se prodový chránič přímotopné patrony
(ECB2).
7. Porucha 3-cestného ventilu

6.

Zkontrolujte termostat přímotopné patrony a stiskněte tlačítko resetu.
Pokud přímotopná patrona pracovala „na prázdno“, bez vody, mohlo
dojít k poruše. Proto ji vyměňte za novou.
Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.

7.

Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.

5.

Zkontrolujte, zda je režim Ohřev TV v provozu a vyčkejte na dohřátí
teplé vody v zásobníku TV.
Zkontrolujte tepelné čerpadlo – využijte informací v servisním manuálu
venkovní jednotky.
Zkontrolujte termostat pomocného ohřívače a stiskněte tlačítko
manuálního resetu.
Pokud pomocný ohřívač pracoval „na prázdno“, bez vody v něm,
mohlo dojít k poruše. Proto jej vyměňte za nový.
Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
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8. Údržba a opravy
č.
8

Porucha
Ohřev vody trvá déle.

Možná příčina
1. Tepelné čerpadlo nepracuje.
2. Aktivovaná teplotní ochrana pomocného ohřívače.

3. Sepnul se prodový chránič pomocného ohřívače.
4. Aktivovaná teplotní ochrana přímotopné patrony.

9

Teplota v zásobníku
TV klesla.

10

Z kohoutku v odběru
studené vody vytéká
teplá nebo horká
voda.
Únik vody

11
12

Topný systém
nedosáhne
požadované teploty.

5. Sepnul se prodový chránič přímotopné patrony.
Když režim Ohřev teplé vody nepracuje, Zásobník TV
má určitou tepelnou ztrátu a teplota teplé vody klesá.
Pokud dochází k častému dohřívání teplé vody
v zásobníku TV z důvodu poklesu teploty teplé vody,
zkontrolujte následující.
1. Únik vody v potrubí připojeném k zásobníku TV
2. Izolační materiál neplní funkci.
3. Porucha 3-cestného ventilu
Teplo z potrubí teplé vody přechází na potrubí studené
vody.

1. Netěsnící spoje na vodním potrubí
2. Díly vodního potrubí dosahují konce své životnosti
1. Teplotní čidlo nesnímá teplotu otopné vody
správně.
2. Tepelné čerpadlo nepracuje.
3. Aktivovaná teplotní ochrana pomocného ohřívače.

4. Sepnul se prodový chránič pomocného ohřívače.
5. Nesprávně navržená velikost otopných ploch.

13

14

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

6. Porucha 3-cestného ventilu
Porucha 3-cestného ventilu

1. Pokud nepřetržitě – pojistný ventil může být
poškozen.
2. Pokud přerušovaně – může být snížen tlak
v expanzní nádobě.

15

Z pojistného ventilu
vytéká voda.
(Okruh pitné vody)

1. Pokud nepřetržitě – pojistný ventil nepracuje.
2. Pokud nepřetržitě – Sedlo pojistného ventilu může
být poškozené.
3. Pokud přerušovaně – může být snížen tlak
v expanzní nádobě.
4. Zásobník TV může být ovlivněn zpětným tokem.

16

Hlučné oběhové
čerpadlo

Oběhové čerpadlo je zavzdušněné.

17

Hluk na straně
teplé vody, zvláště
při odběru v raních
hodinách.
Z vnitřní jednotky je
slyšet mechanický
hluk.
Oběhové čerpadlo
nečekaně po krátkou
dobu pracuje.
Mléčná/kalná voda
(Okruh pitné vody)
Jednotka FTC2B,
která před výpadkem
el. energie pracovala
ve vytápění se po
obnovení dodávky el.
energie spustí
v režimu Ohřev teplé
vody.
Chladicí systém
nedosáhne
požadované teploty.

1. Chybějící upevnění potrubí.
2. El. ohřevy se zapínají/vypínají.

18

19

20
21

22

Vysvětlení - Řešení
1. Zkontrolujte tepelné čerpadlo – využijte informací v servisním manuálu
venkovní jednotky.
2. Zkontrolujte termostat pomocného ohřívače a stiskněte tlačítko
manuálního resetu.
Pokud pomocný ohřívač pracoval „na prázdno“, bez vody v něm,
mohlo dojít k poruše. Proto jej vyměňte za nový.
3. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte
4. Zkontrolujte termostat přímotopné patrony a stiskněte tlačítko resetu.
Pokud přímotopná patrona pracovala „na prázdno“, bez vody, mohlo
dojít k poruše. Proto ji vyměňte za novou.
5. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
1. Proveďte následující opatření.
• Dotáhněte spoje na potrubí u zásobníku TV.
• Vyměňte tepelnou izolaci zásobníku TV.
• Vyměňte potrubí.
2. Upevněte tepelnou izolaci.
3. Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.

Izolujte/přepojte zapojení potrubí.

1. Utáhněte spoje, jak je požadováno.
2. V případě potřeby je vyměňte.
1. Zkontrolujte teplotní čidlo, zda není ovlivněno teplotou okolí (kromě
teploty vody).
2. Zkontrolujte tepelné čerpadlo – využijte informací v servisním manuálu
venkovní jednotky.
3. Zkontrolujte termostat pomocného ohřívače a stiskněte tlačítko
manuálního resetu.
Pokud pomocný ohřívač pracoval „na prázdno“, bez vody v něm,
mohlo dojít k poruše. Proto jej vyměňte za nový.
4. Zkontrolujte příčinu a bezpečně ji odstraňte.
5. Zkontrolujte, zda je velikost otopných ploch adekvátní. V případě
potřeby zvyšte její velikost.
6. Zkontrolujte instalatérské a elektrické zapojení 3-cestného ventilu.
Zkontrolujte 3-cestný ventil.

1. Otočte ovládání pojistného ventilu, pro kontrolu, zda není zanesen
nečistotami. Pokud není problém stále vyřešen, vyměňte pojistný ventil
za jiný.
2. Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě. V případě potřeby jej doplňte na 1
bar. Pokud je poškozena membrána, vyměňte expanzní nádobu za
jinou.
1. Zkontrolujte funkčnost pojistného ventilu a v případě potřeby jej
vyměňte.
2. Otočte ovládání pojistného ventilu, pro kontrolu, zda není zanesen
nečistotami. Pokud není problém stále vyřešen, vyměňte pojistný ventil
za jiný.
3. Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě. V případě potřeby jej doplňte na
požadovaný tlak. Pokud je poškozena membrána, vyměňte expanzní
nádobu za jinou.
4. Zkontrolujte tlak v zásobníku TV. Pokud je tlak v zásobníku TV stejný
jako v přívodním potrubí, může připojený přívod studené vody natéct
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
odvzdušňovací ventily.
V případě potřeby doplňte do systému vodu a zvyšte tlak na 1 bar.
1. Nainstalujte další upevnění potrubí.
2. Normální stav, není třeba žádné akce.

1. El. ohřevy se zapínají/vypínají.
2. 3-cestný ventil mění polohu mezi okruhem se
zásobníkem TV a okruhem vytápění.
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.
• Normální stav
• Poté co uplyne max. povolená doba ohřevu teplé vody nebo bude
dosaženo požadované teploty teplé vody, režim Ohřev TV se přepne do
jiného režimu (např. vytápění).

Jednotka FTC2B je navržena tak, aby po obnovení
dodávky el. energie pracovala v režimu s vyšší
priporitou (tj. v tomto případě Ohřev TV).

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

Normální stav, není třeba žádné akce.

Normální stav
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9. Doplňující informace
9.1 Odsátí chladiva (jen u systémů Split)
Když využijete funkci odsátí chladiva, nezapojujte signály pro externí vstupy IN1/IN2/IN4/IN5/IN6/IN7/IN8 (viz 4.4.1). A pokud je systém nastaven pomocí přepínačů
takto: SW1-1/1-2 je v poloze OFF/ON nebo ON/ON, funkci odsátí chladiva nelze spustit. Nastavte přepínače SW1-1/1-2 do polohy OFF/OFF nebo ON/OFF. Více
informací je uvedeno v instalačním nebo servisním manuálu venkovní jednotky.
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Místní ovlivňující faktory
* Tato jednotka FTC2B je navržena pro připojení k venkovním invertorovým jednotkám z řady Mr.Slim/Ecodan od výrobce MITSUBISHI ELECTRIC. Při návrhu
kompletního systému se, prosím, řiďte následujícím i 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 4.15 MPa. U připojeného systému musí být splněno následující, vzhledem ke kritickému tlaku.
Kritický tlak: Více než 12.45 MPa (3x vyšší než navržený tlak)
(2) Výkon
Zajistěte výkon deskového výměníku v souladu s těmito podmínkami. Nejsou-li tyto podmínky splněny, může to vést k poruše v sovislosti s ochranou provozu nebo se
venkovní jednotka vypne v souvislosti s ochranou provozu systému.
• V případě dodávky teplé vody, je kondenzační teplota nižší než 58 °C při max. provozní frekvenci pro venkovní teploty 7 °C S.T./6 °C M.T.
(3) Vnitřní kapacita deskového výměníku
Vnitřní kapacita deskového výměníku musí být v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce níže. Pokud je připojen deskový výměník s nižší kapacitou, může dojít ke
zpětnému toku kapaliny nebo k poruše kompresoru.
Pokud je připojen deskový výměník s vyšší kapacitou, může to být příčinou nedostatečného výkonu v důsledku nedostatku nebo přehřátí chladiva.
Minimální kapacita: 10 × Kapacita řady [cm³] / Maximální kapacita: 30 × Kapacita řady [cm³]
Např. Pro připojení k PUHZ-HRP100 VHA
Minimální kapacita: 10 × 100 = 1000 cm³
Maximální kapacita: 30 × 100 = 3000 cm³
Řada
Maximální kapacita [cm³]
Minimální kapacita [cm³]

35
1050
350

50
1500
500

60
1800
600

71
2130
710

100
3000
1000

125
3750
1250

140
4200
1400

200
6000
2000

250
7500
2500

(4) Údržba při znečištění
1. Vnitřní část deskového výměníku kvůli udžení 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 naž následující množství.
Příklad)
v případě ø9.52 mm
Zbytková voda: 0.6 mg/m, Zbytkový olej: 0.5 mg/m, Pevné cizí předměty: 1.8 mg/m

Umístění čidel
Viz 4.3.

Poznámky
· Instalujte filtr na přívodní vodní potrubí.
· Teplota vratné vody, vstupující do deskového 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 ≤ 100 mg/L
Chlór ≤ 100 mg/L
Železo/Mangan ≤ 0.5 mg/L
· Dimenze chladivového potrubí mezi venkovní jednotkou a deskovým 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.)
· Ujistěte se, že je ve vodním okruhu dostatečné množství nemrznoucího prostředku. Doporučený poměr nemrznoucího prostředku ku vodě je 7 : 4.
· 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, kolenech a podobných prvcích zvýšit nad dané hodnoty.
(např. měď: 1.5 m/s)

Výstraha:
· Vždy používejte vodu, která splňuje výše uvedené požadavky na kvalitu. Použitím vody, která nesplňuje tyto požadavky, může dojít k poškození systému
potrubí, armatur a zařízení.
· Nikdy nepoužívejte jako médium nic jiného než vodu. Mohlo by dojít k požáru nebo explozi.
· Nepoužívejte ohřátou vodu, která je produkována tepelným čerpadlem vzduch-voda přímo k pití nebo k vaření. Hrozí riziko poškození zdraví. Také hrozí
riziko, že instalalovaný deskový výměník může zkorodovat, pokud nedodržíte potřebnou kvalitu vody pro systém tepelného čerpadla 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

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPAN

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:
MITSUBISHI ELECTRIC, PAC-IF032B-E
Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
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.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Sen sarjanumero on tuotteen nimikilvessä.

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Low Voltage
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as
follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu
kompilieren, ist
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le
suivant.
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.
O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro
técnico, é o
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske
fil, er
følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen,
er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on lupa laatia tekninen tiedosto, on seuraava.
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Montéři: Prosíme, zde uveďte svoji kontaktní adresu / telefonní číslo, předtím, než tento manuál předáte zákazníkovi.
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