Moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika CWU
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INSTRUKCJA MONTAŻU

DLA INSTALATORA

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i instrukcją montażu jednostki zewnętrznej, aby
następnie bezpiecznie i z dobrym skutkiem użytkować moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika.
Oryginał dokumentu jest dostępny w języku angielskim. Inne wersje językowe są tłumaczeniami oryginału.
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Akcesoria (zawarte w zestawie)
Płyta montażowa

Śruba M5×8

1

Karta pamięci SD

2

1

Skróty i terminologia
Nr

Skrót lub pojęcie

Opis

Tryb charakterystyki cieplnej

Regulacja pogodowa

2

COP

Współczynnik wydajności, stopień sprawności pompy ciepła

3

Tryb chłodzenia

Chłodzenie pomieszczenia za pomocą klimakonwektorów lub chłodzenia podłogowego

4

Tryb CWU

Tryb przygotowanie ciepłej wody użytkowej do kąpieli, mycia naczyń, gotowania itp.

5

Temperatura zasilania

Temperatura zasilania systemu grzewczego

6

Funkcja ochrony przed
zamarzaniem

Funkcja ochronna regulatora ogrzewania, która zapobiega zamarznięciu przewodów wodociągowych

1

7

FTC

Sterownik ogrzewania i pompy ciepła, który reguluje działaniem systemu grzewczego

8

Tryb ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego

9

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Jednostka wewnętrzna z elementami hydraulicznymi instalacji (bez zasobnika CWU)

10

Legionella

Bakterie, które mogą występować w przewodach instalacji CWU, prysznicach i zasobnikach wody i powodować chorobę legionistów

11

Tryb AL

Tryb Antylegionella — funkcja przeciwdziałania rozwojowi bakterii Legionella w zbiornikach ciepłej wody użytkowej

12

Monoblok

Płytowy wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej pompy ciepła

13

Zaw. bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa

14

Temperatura powrotu

Temperatura powrotu systemu grzewczego

15

Split

Płytowy wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej pompy ciepła (module wewnętrznym z wbudowanym
zasobnikiem CWU)

16

THV

Termostatyczny zawór grzejnikowy
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1. Zasady bezpieczeństwa
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Zasady bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE:

OSTROŻNIE:

Nieprzestrzeganie tych instrukcji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji grozi uszkodzeniem urządzenia.

Po montażu niniejszą instrukcję montażu wraz z instrukcją obsługi należy przechowywać przy urządzeniu lub w dostępnym miejscu, aby można było do niej zaglądać.
Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialności za awarie części dostarczonych przez użytkownika.
• System musi być poddawany regularnie przeglądom.
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
• Postępować według zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Mechanika
Użytkownikowi nie wolno samodzielnie montować, rozkładać, przemieszczać, modyfikować ani naprawiać modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU
oraz jednostek zewnętrznych. Należy to zlecić autoryzowanemu instalatorowi lub technikowi. Niefachowe przeprowadzenie montażu lub modyfikacji przez użytkownika
może spowodować późniejszy wyciek wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Jednostka zewnętrzna musi zostać przymocowana do mocnej i równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jej masę.
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU musi zostać zamontowany na mocnej, pionowej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jego masę wraz
z zawartością, a także powstrzymywać w pewnym stopniu generowanie odgłosów i drgań.
Pod jednostką zewnętrzną oraz modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU nie wolno stawiać żadnych mebli ani urządzeń elektrycznych.
Wyloty urządzeń zabezpieczających (zaworów bezpieczeństwa) modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU muszą zostać wyprowadzone zgodnie
z miejscowymi przepisami.
Stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, które atestowane zostały przez Mitsubishi Electric i zlecać zawsze ich montaż wykwalifikowanemu instalatorowi.
Elektryka

Informacje ogólne
Zarówno moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU, jak i jednostka zewnętrzna musi znajdować się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
Nie spożywać wody grzewczej wytworzonej przez pompę ciepła, ani bezpośrednio, ani poprzez gotowanie w niej. Może ona być szkodliwa dla zdrowia.
Nie wchodzić na urządzenia.
Nie dotykać przełączników mokrymi dłońmi.
Coroczne przeglądy modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej muszą być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną.
Nie stawiać żadnych cieczy w pojemniku na module wewnętrznym. Gdyby ciecz wyciekła lub wylała się na moduł wewnętrzny, mogłaby go uszkodzić i/lub spowodować pożar.
Nie stawiać żadnych ciężkich przedmiotów na module wewnętrznym.
Podczas montażu, przenoszenia lub przeglądów modułu wewnętrznego instalacja chłodnicza może być napełniana tylko zalecanym czynnikiem chłodniczym (R410A). Nie mieszać go z innym czynnikiem chłodniczym i uważać, aby w przewodach nie pozostało powietrze. Mieszanka powietrza z czynnikiem chłodniczym może spowodować wytworzenie
zbyt wysokiego ciśnienia, co grozi wybuchem i innymi niebezpieczeństwami.
Używanie czynnika chłodniczego innego niż zalecany do tego systemu prowadzi do awarii mechanicznej, zakłóceń w pracy systemu lub uszkodzenia urządzenia. W
najgorszym przypadku może to poważnie obniżyć bezpieczeństwo użytkowania produktu.
Zadana temperatura zasilania musi być o przynajmniej 2°C niższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury wszystkich stref grzewczych (np. ogrzewania podłogowego), aby strefy te nie zostały podczas grzania uszkodzone przez zbyt gorącą wodę. Zadana temperatura zasilania obiegu grzewczego 2 musi być o przynajmniej
5°C niższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury wszystkich stref grzewczych w obiegu grzewczym 2.
OSTROŻNIE
W obiegu pierwotnym stosować przygotowaną wodę, która spełnia miejscowe standardy jakości.
Jednostka zewnętrzna musi zostać zamontowana w wystarczająco przewiewnym miejscu zgodnie ze schematami zawartymi w jej instrukcji montażu.
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU należy umieścić w pomieszczeniu zamkniętym, aby zminimalizować straty ciepła.
Przewody obiegu pierwotnego między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną powinny być jak najkrótsze, aby przeciwdziałać stratom ciepła.
Należy zadbać o odprowadzanie z cokołu wypływających z jednostki zewnętrznej skroplin, aby nie tworzyły się kałuże.
Odpowietrzyć obieg pierwotny i CWU.
Wyciek czynnika chłodniczego grozi uduszeniem. Zapewnić wentylację spełniającą normę EN 378-1.
Zaizolować wszystkie przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bezpośrednie dotknięcie odsłoniętego przewodu grozi poparzeniem lub odmrożeniem.
Nie wkładać do ust baterii i małych części, aby ich przypadkiem nie połknąć.
Połknięcie baterii grozi zatruciem i/lub uduszeniem.
Zamontować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby podczas pracy nie były wytwarzane zbyt silne odgłosy i drgania.
Gdyby moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU miał nie być używany przez dłuższy czas (lub system miał być wyłączony), wskazane jest opróżnienie systemu.
Należy podjąć środki przeciwdziałające uderzeniom hydraulicznym w sieci grzewczej, jak np. zamontowanie tłumika uderzeń hydraulicznych w obiegu pierwotnym wody
zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby na węźle cieplnym nie skraplała się woda, wyregulować odpowiednio temperaturę zasilania i na miejscu ustawić dolną granicę temperatury zasilania.
Zasady obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym znajdują się w instrukcji montażu jednostki zewnętrznej.
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Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja montażu zawiera przeznaczone dla fachowców informacje
mówiące, jak bezpiecznie i skutecznie zamontować i uruchomić moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU. Adresatami niniejszej instrukcji są wykwalifikowani instalatorzy i inżynierowie ciepłownictwa i chłodnictwa, którzy odbyli

niezbędne szkolenie produktowe w firmie Mitsubishi Electric i dysponują kwalifikacjami, które uprawniają ich do montażu modułu wewnętrznego instalacji ciepłej
wody w danym kraju.
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Wszystkie prace w obrębie instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z miejscowymi przepisami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Urządzenia muszą być podłączone do własnego źródła zasilania prawidłowym napięciem i z wykorzystaniem prawidłowego wyłącznika instalacyjnego.
Okablowanie musi spełniać krajowe normy dotyczące instalacji elektrycznych. Połączenia muszą być wykonane bezpiecznie przy odłączonym zasilaniu.
Urządzenie musi być poprawnie uziemione.
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Parametry produktu

Grzałka
elek
tryczna

Obieg
wody
(pierwotny)

—

Wyłącznik termiczny (zabezpieczenie przed
przegrzaniem grzałki elektrycznej)

Chłodzenie

Chłodzenie

Ogrzewanie

Grzałka elektryczna

Płytka drukowana

Temperatura
zewnętrzna

PAR-WT51R-E

PAC-SE41TS-E

PAC-TH011TK-E

● Zdalny odbiornik

● Czujnik zdalny

● Czujnik temperatury
w zasobniku (THW5)
(5 m)

● Karta Wi-Fi Ecodan

● Czujnik wysokotemperaturowy

● Czujnik temperatury

●C
 zujnik temperatury w zasobniku (THW5) (30 m)

—

Wyłącznik

PAR-WT50R-E

—

Natężenie prądu

● Zdalny sterownik

Akcesoria opcjonalne

—

Moc

Zasilanie elektryczne
(faza, napięcie, częstotliwość)

wyłącznik (*przy własnym
źródle zasilania)

Zasilanie elektryczne
(faza, napięcie, częstotliwość)

Chłodzenie

Grzanie

—

—

—

—

—

—

PAC-WF010-E

PAC-TH011HT-E

PAC-TH011-E

PAC-TH011TKL-E

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

12,7 mm

Ogrzewanie

6,35 mm

Gaz

121°C

Ciecz

Temperatura otoczenia*1

Temperatura
wnętrza

Temperatura
zasilania

Czynnik
chłodniczy
(R410A)

Woda

—

—

Ręczny reset termostatu

Czujnik przepływu
90°C

10 l
1 bar

—

—

EHSC-VM6EC

EHSC-YM9C

—

55 kg

48 kg

10 l
1 bar

—

—

—

51 kg

44 kg

1 bar

10 l

—

56 kg

49 kg

0–35°C ( 80% RH)

2 kW+
4 kW

2 kW+
4 kW
32 A

32 A

26 A

~/N, 230 V,
50 Hz

28 dB(A)

16 A

13 A

3 kW+
6 kW

3~, 400 V,
50 Hz

10 A

*2 Chłodzenie w niskiej temperaturze otoczenia NIE jest dozwolone.

16 A

13 A

3 kW+
6 kW

3~, 400 V,
50 Hz

~/N, 230 V, 50 Hz

~/N, 230 V,
50 Hz

26 A

10–30°C

25–60°C

Grundfos UPM2 15 70 - 130

EHSC-TM9C

—

56 kg

49 kg

32 A

23 A

3 kW+
6 kW

10 l

—

—

—

—

—

Dostępny

—

50 kg

43 kg

ERSC-MEC

9,52 mm

Niedostępny

5–25°C

15,88 mm

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

—

—

—

—

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

Patrz tabela parametrów jednostki
zewnętrznej
(min. 10°C). *2

12,7 mm

—

55 kg

48 kg

ERSC-VM2C

G1 (gwint zewnętrzny)

49 kg

43 kg

ERSD-VM2C

6,35 mm

1 bar

3~, 230 V,
50 Hz

Patrz tabela parametrów jednostki zewnętrznej

<Tabela 3.1>

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

90°C
121°C

*1 W otoczeniu nie mogą występować temperatury ujemne.

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

—

—

9,52 mm
15,88 mm

—

—

—

52 kg

45 kg

Minimalny przepływ 5,0 l/min

Złączka zaciskowa 28 mm (obieg pierwotny)

—

EHSC-YM9EC

800 × 530 × 360 mm (wysokość × szerokość × głębokość)

EHSC-VM6C

Niedostępny

—

50 kg

43 kg

EHSC-VM2EC

1–80°C

—

—

—

54 kg

47 kg

EHSC-VM2C

0,3 MPa (3 bar)

Poziom ciśnienia akustycznego

Dane elektryczne

Dopuszczalne warunki pracy

Zakres regulacji

Przyłącza

10 l
1 bar

—

53 kg

46 kg

EHSC-MEC

Zawór nadciśnieniowy

—

Ciśnienie robocze

—

48 kg

42 kg

EHSD-VM2C

Czujnik temperatury

—

Pojemność znamionowa

Pompa obiegowa (obieg pierwotny)

Urządzenie
zabezpieczające

Naczynie wzbiorcze
(obieg grzewczy)

Tryb chłodzenia

Płytowy wymiennik ciepła (MWA1)

—

47 kg

Masa (po napełnieniu)

Płytowy wymiennik ciepła (MWA2)

41 kg

EHSD-MEC

Masa (własna)

Całkowite wymiary urządzenia

Typoszereg urządzenia

PL

—

—

42 kg

37 kg

EHPX-YM9C

16 A

9A

2 kW

~/N, 230 V,
50 Hz

—

—

—

—

—

16 A

13A

3 kW+
6 kW

3~, 400 V,
50 Hz

Złączka zaciskowa 28 mm
(obieg pierwotny)

121°C

90°C

1 bar

10 l

Niedostępny

—

—

40 kg

35 kg

EHPX-VM2C
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Informacje techniczne

Elementy składowe
<E*S*-*M**C> (system split)

11
12

3
1
4

7

5
8
6

13

9

14

10

<Rysunek 3.1>

<Rysunek 3.2>

<EHPX-*M*C> (monoblok)

Nr

8
6

7

5

PL

2

13

Nazwa części

1

Skrzynka rozdzielcza

2

Główny sterownik

3

Płytowy wymiennik ciepła
(czynnik chłodniczy - woda)

4

Pompa obiegu grzewczego 1

5

Zawór odcinający pompy

6

Zawór spustowy (obieg pierwotny)

7

Grzałka elektryczna 1, 2

8

Czujnik przepływu

9

Manometr

EHS*-MEC

EHS*-*M*C

EHSC-*M*EC

ERS*VM2C

ERSCMEC

EHPX-*M*C

-

-

-

10 Zawór nadciśnieniowy (3 bary)
11 Odpowietrznik automatyczny

4

10

12 Naczynie wzbiorcze

-

-

-

13 Zawór odcinający odmulacza
14 Miska ociekowa

-

-

-

-

<Tabela 3.2>

<Rysunek 3.3>

Podczas montażu urządzenia typu E*S*-*M*EC należy uważać, aby w obiegu pierwotnym lokalnie zamontowane zostało naczynie wzbiorcze.
(Patrz rysunek 4.3.3)

4
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Rysunki techniczne
530

Haki

Odpowietrznik automatyczny

Przedni panel

800

Wyłącznik
różnicowo-prądowy
Tylna
konsola
ścienna

592

Listwa zaciskowa

110

260

Główny sterownik

100±5

Zawór
nadciśnieniowy
G1/2

(242)

<Bok>

<EHS*> (system split)

Poz.
A

G

48

86
124
163

C

310
353
395

D

410 461

<Widok z dołu>

<ERS*> (system split do ogrzewania i chłodzenia)
H

Przyłącze

Średnica/typ złączki

Powrót systemu grzewczego/pośredni zasobnik
CWU (obieg pierwotny)

28 mm/złączka zaciskowa
(EHS*-*i EHPX-*)
Nakrętka G1 (ERS*-*)

B

Zasilanie systemu grzewczego/pośredni zasobnik
CWU (obieg pierwotny)

28 mm/złączka zaciskowa
(EHS*-*i EHPX-*)
Nakrętka G1 (ERS*-*)

C

Czynnik chłodniczy (ciecz) 6,35 mm/kielich (E*SD-*)
9,52 mm/kielich (E*SC-*)

D

Czynnik chłodniczy (gaz)

12,7 mm/kielich (E*SD-*)
15,88 mm/kielich (E*SC-*)

E

Przyłącze zasilania
pompy ciepła

28 mm/złączka zaciskowa (EHPX-*)

F

Przyłącze powrotu
pompy ciepła

28 mm/złączka zaciskowa (EHPX-*)

G

Przewód odpływowy
(zakładany przez instalatora)
zaworu nadciśnieniowego

Gwint wewnętrzny G1/2” (gniazdo
zaworowe wewnątrz obudowy modułu
wewnętrznego bez wbudowanego
zasobnika CWU)

H

Dławnice kablowe

Dławnice kablowe i , okablowanie
niskonapięciowe włącznie z kablem sygnałowym i czujnika temperatury. Dławnice
kablowe i , okablowanie wysokonapięciowe włącznie z kablem zasilającym,
kablem wewnątrz-zewnątrz i zewnętrznymi
przewodami wyjściowymi.
Kabel zdalnego odbiornika (opcja) należy
przeprowadzić przez dławnicę kablową .

I

Króciec odpływowy

Zewnętrzna ø20

G

134
94

291
263
242

(348)
357

A

48

86
124
133

B

C D
163 223

308 365

461

<Widok z dołu>

<Tabela 3.3>

I

<EHPX> (monoblok)
H

G

(348)
357

F

103
48
78
86
124

163

334

419 461 E

<Widok z dołu>

5

<Tył>

A

58

291
263
242
164

(348)

B

357

H

291
263
242

PL

<Przód>

B

A
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Dopuszczalne zestawienia urządzeń
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobEHSDnika CWU
MEC
Jednostka zewnętrzna
Monoblok

PUHZ-W50, 85, 112
PUHZ-HW112, 140

Split

SUHZ-SW45

EHSD-VM2C

EHSC- EHSC- EHSC- EHSC- EHSC- EHSC- EHSC- EHSC- ERSDMEC
VM2C VM2EC VM6C VM6EC YM9C YM9EC TM9C -VM2C

ERSC- ERSCMEC
VM2C

EHPXVM2C

EHPXYM9C

PUHZ-SW40, 50
PUHZ-FRP71
PUHZ-SW75, 100, 120
PUHZ-SHW80, 112, 140

<Tabela 3.4>

EHS*- EHS*- EHSC- ERS*- ERSC- EHPXMEC *M*C *M*EC VM2C MEC *M*C

Nr Nazwa części
1
2

Budowa hydrauliczna

3

*1 Patrz następny punkt [system ogrzewania].

<EHS*> (system split)
<ERS*> (system split do ogrzewania i chłodzenia)

Obieg chłodniczy
Obieg wodny

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU
11

CWU

Zimna
woda

12
24

25

15
7
4

17

5

3

22
8

6

18

16
10

13

19

Pa 9

18

20

27

19

Spust

26

System
ogrzewania
*1
*1

21

20
21
22

26

Złączka kielichowa

23

25

24

Wlew

Spust

25
26
27

<Rysunek 3.4>

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<Tabela 3.5>

<EHPX> (monoblok)
Obieg wodny
Zimna
CWU woda

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU
11

12
24

25
23

15
7

6

3

26

28

18

16
5

19

22

8

4

10

13

27
26

Pa

9

20

Spust

System
ogrzewania
*1
*1

21

28

26

26

25

Wlew

Spust

Wskazówka
• Montaż przyłączy CWU musi zostać wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.
• Przyłącza CWU nie należą do zestawu modułu
wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika
CWU. Wszystkie niezbędne części muszą być
zapewnione na budowie.
• Zamontować zawory odcinające na wlewie i spuście modułu wewnętrznego bez wbudowanego
zasobnika CWU, aby umożliwić napełnianie.
• Zamontować filtr w przyłączu wlewowym modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika
CWU.
• Na wszystkich zaworach nadciśnieniowych
musi zostać zamontowany stosowny przewód
spustowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
• Zamontować zawór zwrotny zgodny z normą
IEC 61770 na wlocie zimnej wody.
• Jeśli łączone ze sobą elementy lub przewody
połączeniowe wykonane są z różnych metali,
złączki muszą zostać zaizolowane, aby zabezpieczyć elementy przed korozją.

<Rysunek 3.5>
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PL

23

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Skrzynka rozdzielcza
Główny sterownik
Płytowy wymiennik ciepła
(czynnik chłodniczy – woda)
Pompa obiegu grzewczego 1
Zawór odcinający pompy
Zawór spustowy (obieg pierwotny)
Grzałka elektryczna 1, 2
Czujnik przepływu
Manometr
Zawór nadciśnieniowy (3 bary)
Odpowietrznik automatyczny
Naczynie wzbiorcze
Zawór odcinający odmulacza
Miska ściekowa
THW1
THW2
TH2
THW5
(Opcjonalnie PAC-TH011TK-E
lub PAC-TH011TKL-E)
Jednostka zewnętrzna
Zawór spustowy
(we własnym zakresie)
Zawór 3-drożny
(we własnym zakresie)
Pośredni zasobnik CWU
(we własnym zakresie)
Rura wlotowa zimnej wody
(we własnym zakresie)
Rura wylotowa CWU
(we własnym zakresie)
Zawór zwrotny
(we własnym zakresie)
Zawór odcinający
(we własnym zakresie)
Filtr magnetyczny (we własnym
zakresie) (zalecany)
Odmulacz (we własnym zakresie)
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System ogrzewania
1 obieg grzewczy
Obieg grzewczy 1

Obieg grzewczy 1
3
5

1

4
2

2 obiegi grzewcze

1 obieg grzewczy z kotłem
13
14

Obieg grzewczy 1

PL

3

7

Obieg grzewczy 1

15

5

4
11

2

1
6

3

6
11

10

5

1
Obieg grzewczy 2

8

4

11

9

2

1
6

12

2 obiegi grzewcze
(zawór dwudrożny, włącznik/wyłącznik)

2 obiegi grzewcze z kotłem
13
14

15

Heizkreis
1
Obieg
grzewczy
1

Obieg grzewczy 1
16

3
4

5

18

6
2

7

10

9

Obieg
grzewczy
2
Heizkreis
2

1
Obieg grzewczy 2

17

8
11
12

 trefy grzewcze obiegu grzewczego 1 (np. grzejniki, klimakonwektory)
S
(we własnym zakresie)

10.

Pompa obiegu grzewczego 2 (we własnym zakresie)

2.

Bufor (we własnym zakresie)

11.

Czujnik przepływu obiegu grzewczego 2 (we własnym zakresie)*

3.

Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego 1 (THW6)

12.

 trefy grzewcze obiegu grzewczego 2 (np. ogrzewanie podłogowe)
S
(we własnym zakresie)

4.

Czujnik temperatury powrotu obiegu grzewczego 1 (THW7)

13.

Czujnik temperatury zasilania kotła (THWB1)

5.

Pompa obiegu grzewczego 1 (we własnym zakresie)

14.

Czujnik temperatury powrotu kotła (THWB2)

6.

Czujnik przepływu obiegu grzewczego 1 (we własnym zakresie)*

15.

Kocioł

7.

Zawór mieszający z napędem silnikowym (we własnym zakresie)

16.

Zawór dwudrożny obiegu grzewczego 1 (we własnym zakresie)

8.

Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego 2 (THW8)

17.

Zawór dwudrożny obiegu grzewczego 2 (we własnym zakresie)

9.

Czujnik temperatury powrotu obiegu grzewczego 2 (THW9)

18.

Zawór obejściowy (we własnym zakresie)

1.

Opcjonalna część:
PAC-TH011HT-E

Opcjonalna część:
PAC-TH011-E

* Specyfikacja czujnika przepływu: 13 VDC / 0,1 mA / może być stosowany zarówno styk zwierny, jak i rozwierny.
(Logika działania zależy od ustawienia przełącznika DIP 3. Patrz „5.1 Funkcje przełączników DIP”).
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Opcjonalna część:
PAC-TH011-E
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Monitoring zużycia energii
Użytkownik może monitorować zebrane*1 wartości „zużycia prądu” i „wytworzonej energii cieplnej” w poszczególnych trybach pracy*2 z poziomu głównego sterownika.
*1 Zużycie od początku miesiąca i roku
*2 - Tryb CWU
- Ogrzewanie pomieszczeń
- Chłodzenie pomieszczeń
Dokładniejsze instrukcje wywoływania funkcji znajdują się w punkcie „5.8 Główny sterownik”, a szczegółowe instrukcje ustawiania przełącznika DIP w punkcie 5.1 „Funkcje
przełączników DIP”.
Monitorowanie i badanie zużytej i wytworzonej energii odbywa się poprzez wewnętrzne obliczenie lub pomiar stanu faktycznego za pomocą zewnętrznego licznika.
Wskazówka: Metoda 1 powinna służą jedynie ogólnej orientacji. Jeśli wymagana jest większa dokładność, musi zostać zastosowana metoda 2.
1. Wewnętrzne obliczenie (metoda 1)
Zużycie prądu obliczane jest wewnętrznie na podstawie zużycia energii przez jednostkę zewnętrzną, grzałki elektryczne, pompy wody i pozostałe urządzenia pomocnicze.
Wytworzone ciepło obliczane jest wewnętrznie przez pomnożenie różnicy temperatur dT (temperatura zasilania i powrotu) i zmierzonego przez fabrycznie zamontowane
czujniki natężenia strumienia przepływu.
Moc grzałek elektrycznych i pomp wody należy ustawić stosownie do potrzeb jednostki wewnętrznej oraz specyfikacji własnych pomp dodatkowych użytkownika. (Patrz
podmenu „5.9 Główny sterownik”)

Grzałka elektrycz- Grzałka elektryczna 1
na 2

Elektryczna
grzałka
zanurzeniowa *1

Ustawienie standardowe

2 kW

4 kW

0 kW

Pompa 1 *2

Pompa 2

Pompa 3

***
(wstępnie zamontowana pompa)

0 kW

0 kW

EHSD-MEC

0 kW

0 kW

0 kW *1

***

EHSD-VM2C

2 kW

0 kW

0 kW

***

0 kW

0 kW

0 kW *1

***

2 kW

0 kW

0 kW *1

***

EHSC-VM2EC

2 kW

0 kW

0 kW *1

***

EHSC-VM6C

2 kW

4 kW

0 kW *1

***

EHSC-VM6EC

2 kW

4 kW

0 kW *1

***

EHSC-YM9C

3 kW

6 kW

0 kW *1

***

EHSC-YM9EC

3 kW

6 kW

0 kW *1

***

EHSC-TM9C

3 kW

6 kW

0 kW *1

***

ERSD-VM2C

2 kW

0 kW

0 kW *1

***

ERSC-MEC

0 kW

0 kW

0 kW *1

***

ERSC-VM2C

2 kW

0 kW

0 kW *1

***

EHPX-VM2C

2 kW

0 kW

0 kW *1

***

EHPX-YM9C

3 kW

6 kW

0 kW *1

***

PL

EHSC-MEC
EHSC-VM2C

Jeśli dodatkowo podłączane są własne pompy
użytkownika jako pompa 2/3, należy zmienić
ustawienie stosownie do specyfikacji pomp.

<Tabela 3.6>
*1 W przypadku podłączania opcjonalnej elektrycznej grzałki zanurzeniowej CWU „PAC-IH03V2-E” zmienić ustawienie na 3 kW.
*2 Wskazanie „***” w trybie regulacji przy monitoringu zużycia energii oznacza, że wstępnie zamontowana pompa podłączona jest jako pompa 1 i wejście obliczane jest
automatycznie.
Jeśli w obiegu pierwotnym stosowany jest płyn niezamarzający (glikol propylenowy), odpowiednio dopasować ustawienie.
Dokładniejsze instrukcje zawiera punkt „5.9 Główny sterownik”.
2. Pomiar stanu faktycznego za pomocą zewnętrznego licznika (we własnym zakresie) (metoda 2)
W FTC znajdują się zaciski wejściowe dwóch „liczników prądu” i jednego „licznika energii cieplnej”.
Jeśli podłączone są dwa „liczniki prądu”, w FTC sumowane są dwie zarejestrowane wartości i suma wyświetlana jest w sterowniku głównym.
(np. licznik 1 na linii zasilającej H/P, licznik 2 na linii zasilającej grzałki elektrycznej)
Dokładniejsze informacje na temat podłączanego licznika prądu i licznika energii cieplnej zawiera punkt [Sygnały wejściowe] w punkcie „5.2 Podłączanie wejść/wyjść”.

8

4

Montaż

<Przygotowanie do montażu i serwisowania>
●
●
●
●
●
●

Przygotować odpowiednie narzędzia.
Zastosować niezbędne środki ostrożności.
Poczekać, aż części ostygną, i dopiero wtedy przystępować do wykonywania czynności serwisowych.
Zapewnić wystarczający przewiew.
Wyłączyć napięcie zasilania i wyjąć z gniazda wtyczkę sieciową przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu.
Rozładować kondensator przed przystąpieniem do wykonywania prac przy częściach elektrycznych.

<Środki ostrożności podczas serwisowania>
● Nie wykonywać czynności w obrębie części elektrycznych mokrymi dłońmi.
● Nie polewać części elektrycznych wodą ani żadną inną cieczą.
● Unikać styczności z czynnikiem chłodniczym.
● Nie dotykać gorących ani zimnych powierzchni obiegu cyrkulacji czynnika chłodniczego.
●	Jeśli konieczne jest wykonanie naprawy lub przeglądu bez wyłączania napięcia zasilania, uważać, aby nie dotknąć żadnych części znajdujących się pod napięciem.

4.1 Miejsce ustawienia
Transport i przenoszenie

Minimalne odległości na potrzeby prac serwisowych
Minimalne odległości wokół modułu wewnętrznego bez wbudowanego
zasobnika CWU

Haki

Pozycja
a
b
c
d

<Tabela 4.1.1>

Konsola
ścienna

PL

Minimalny odstęp (mm)
200
150
500
500

MUSI zostać pozostawione wystarczająco dużo miejsca na ułożenie przewodów
spustowych zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.

a

<Rysunek 4.1.1>

<Rysunek 4.1.2>

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU dostarczany jest
na palecie drewnianej w kartonie.
Podczas transportowania modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika
CWU należy uważać, aby obudowa nie uległa uszkodzeniu. Zdjąć opakowanie
dopiero wtedy, gdy moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU dotrze
do ostatecznego miejsca ustawienia. Chroni ono konstrukcję i pulpit sterowania.
Wskazówka:
• Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU musi być przenoszony
ZAWSZE przez przynajmniej 2 osoby.
• Podczas przenoszenia modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU nie należy trzymać go za żadne przewody.

Odpowiednie miejsce ustawienia
Dopóki moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU nie zostanie
zamontowany, należy go przechowywać w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, w którym utrzymywana jest zawsze dodatnia temperatura. Jednostek NIE wolno kłaść na sobie.
• Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU musi zostać zamontowany w obudowie w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi,
w którym utrzymywana jest zawsze dodatnia temperatura.
• Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU musi zostać umieszczony na równej ścianie, która jest w stanie utrzymać jego masę wraz z zawartością.
• Masa podana jest w rozdziale „3. Informacje techniczne”.
• Zachować minimalne odległości na potrzeby serwisowania <Rysunek 4.1.3>.
• Zabezpieczyć moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU przed
przewróceniem się.
• Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU musi zostać przymocowany do ściany za pomocą haków i konsol ściennych. <Rysunek 4.1.2>
• Zamontować moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU w miejscu,
w którym nie będzie wystawiony na działanie wody lub zbyt wysokiej wilgotności.

9

b

b

d

c

<Rysunek 4.1.3>
Minimalne odległości na potrzeby prac serwisowych
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU należy montować wewnątrz budynku w otoczeniu, gdzie utrzymywana jest dodatnia temperatura, np.
w pomieszczeniu gospodarczym, aby zminimalizować stratę ciepła do otoczenia.

Termostat pomieszczeniowy
Jeśli montowany jest nowy termostat pomieszczeniowy dla tego systemu:
• Umieścić go w miejscu nienasłonecznionym i zdala od przeciągów
• Umieścić go daleko od wewnętrznych źródeł ciepła
• Umieścić go w pomieszczeniu bez thv na grzejniku/strefie grzewczej
• Umieścić go na ścianie wewnętrznej
Wskazówka: N
 ie umieszczać termostatu za blisko ściany zewnętrznej.
Termostat mógłby wtedy odczytywać temperaturę ściany, co
mogłoby zakłócić poprawne regulowanie temperatury wnętrza.
• Umieścić go około 1,5 m nad podłogą

 rzemieszczanie modułu wewnętrznego bez
P
wbudowanego zasobnika CWU
Jeśli moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU ma zostać przemieszczony, należy go CAŁKOWICIE OPRÓŻNIĆ, aby nie uległ uszkodzeniu.
Wskazówka: Podczas przenoszenia modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU nie należy trzymać go za żadne przewody.
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Montaż
1. Zamontować akcesoria na otrzymanej w zestawie płycie montażowej.
* Podczas montażu płyty montażowej użyć własnych śrub i pasujących do nich kołków.
<Akcesoria>

<Widok z przodu>

Wgłębienie

Płyta montażowa

Płyta montażowa

Ściana
Otwory na śruby

● Uważać, aby wgłębienie znajdowało się na GÓRZE płyty montażowej.
W płycie montażowej znajdują się okrągłe i owalne otwory na śruby.
Aby jednostka nie spadła ze ściany, wybrać odpowiednią liczbę otworów lub
pozycji otworów i przymocować płytę montażową poziomo w odpowiednim
miejscu na ścianie.

<Rysunek 4.1.4>
<Widok z boku>

Płyta montażowa (poziomo)

Ściana

PL

Wkrętak

Śruba

Kołek

<Rysunek 4.1.5>
<Widok jednostki z przodu>

116 65
123

530
Linia symetrii

677 (wszystkie typoszeregi)

Haki (z tyłu obudowy)

● Na rysunku 4.1.6 przedstawione jest położenie jednostki i przymocowanej do
ściany płyty montażowej względem siebie.
Zamontować płytę montażową stosownie do rysunku <Rysunek 4.1.3>
Minimalne odległości na potrzeby prac serwisowych.

Płyta montażowa

Jednostka

<Rysunek 4.1.6>
2. Zaczepić hak znajdujący się na tylnej ściance modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU za wgłębieniem płyty montażowej.
*Podnoszenie modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU jest łatwiejsze, jeśli jednostka pochylona zostanie wcześniej do przodu za pomocą otrzymanej
w zestawie wyściółki opakowania.
Wskazówka: T
 rzymać moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU za KORPUS w trakcie noszenia go lub mocowania do ściany.
Trzymanie lub noszenie modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU za manometr, przewód wodociągowy lub przewód czynnika chłodniczego może spowodować usterkę tych elementów i unieważnić warunki gwarancji.
Płyta montażowa

Haki

<Krok 1>

<Krok 2>

Oderwać paletę drewnianą
opakowania

Jednostka
Przechylanie jednostki
Jednostka

Wyściółka opakowania

<Rysunek 4.1.7>

Paleta drewniana opakowania

<Rysunek 4.1.8>
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) Na prawej i lewej ściance znajdują się znaki
.
znajdowały się powyżej górnej krawędzi płyty montażowej zgodnie z poniższym rysunkiem.
Podnieść jednostkę tak, aby znaki
<Widok jednostki z boku>
Jednostka Znak
Ściana
Haki
Górna krawędź płyty montażowej

Płyta
montażowa
(zamontowana
na ścianie)

Podnieść jednostkę.
Podnieść jednostkę tak, aby znaki
znalazły
się powyżej górnej krawędzi płyty montażowej.

<Rysunek 4.1.9>
) Płyta montażowa i jednostka są tej samej szerokości.
W trakcie mocowania jednostki można nałożyć na siebie płytę montażową i jednostkę względem ich linii symetrii, pilnując, aby prawa i lewa krawędź płyty montażowej nie
wystawała poza szerokość jednostki.
Hak jednostki można zaczepić o wgłębienie w płycie montażowej. (Podczas mocowania dolna konsola ścienna obudowy powinna dotykać powierzchni ściany).
<Widok jednostki z przodu>
Aby mocowanie haka jednostki we wgłębieniu płyty montażowej było łatwiejsze, należy najpierw dopasować linie symetrii.
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Haki

Linia symetrii

Płyta montażowa

Jednostka

* Pilnować, aby krawędzie płyty montażowej nie wystawały poza szerokość jednostki.
Boczna krawędź płyty montażowej

<Rysunek 4.1.10>
) Sprawdzić, czy znak

znajduje się na wysokości wygiętego odcinka płyty montażowej, w sposób pokazany na rysunku, i poprawnie w niego wchodzi.

Jednostka

Znak
Ściana

Przymocować jednostkę.

Haki
Wygięty odcinek płyty montażowej
Płyta montażowa

<Rysunek 4.1.11>
3. Przymocować zgodnie z punktem „Dojście do wewnętrznych elementów i skrzynki rozdzielczej” jednostkę i płytę montażową za pomocą 2 śrub otrzymanych w zestawie
(akcesoria).
Przymocować jednostkę za po<Akcesoria>
mocą 2 śrub.
Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka
rozdzielcza

Jednostka

Śruba M5×8

Jednostka

<Rysunek 4.1.12>

<Rysunek 4.1.13>

Uwaga: Z
 ANIM ułożone zostaną rury instalacji, należy sprawdzić, czy te dwie śruby są zamontowane i dobrze dokręcone.
W przeciwnym razie hak mógłby się poluzować i jednostka mogłaby spaść.
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4

Montaż

4.2 Jakość wody i przygotowanie systemu
Informacje ogólne

• Woda zarówno w obiegu pierwotnym, jak i obiegu wody pitnej musi być czysta,
a jej wartość pH powinna wynosić 6,5–8,0
• Obowiązują następujące limity zawartości:
Wapń: 100 mg/l, twardość wapniowa: 250 mg/l
Chlor: 100 mg/l, miedź: 0,3 mg/l
Żelazo/mangan: 0,5 mg/l
• Pozostałe elementy składowe muszą spełniać wymagania europejskiej
dyrektywy 98/83 WE.
• Na terenach, które znane są z występowania twardej wody, korzystnie jest
ograniczyć temperaturę wody w zasobniku CWU do 55°C, aby zminimalizować
zwapnienie.

 inimalna ilość wody wymagana w obiegu
M
grzewczym
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
Monoblok

Split

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

Zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe MUSZĄ zawierać glikol propylenowy
o toksyczności klasy 1 zgodnie z Clinical Toxicology of Commercial Products,
wydanie 5.
Wskazówka:
1.Glikol etylenowy jest trujący i NIE może być stosowany w obiegu pierwotnym w przypadku potencjalnego zakażenia krzyżowego obiegu wody pitnej.
2.W przypadku włącznika/wyłącznika z zaworem dwudrożnym MUSI być stosowany glikol propylenowy.

40

PUHZ-W85

60

PUHZ-W112

80

PUHZ-HW112

80

PUHZ-HW140

100

SUHZ-SW45

40

PUHZ-SW40

32

PUHZ-SW50

40

PUHZ-FRP71

60

PUHZ-SW75

60

PUHZ-SW100

80

PUHZ-SW120

120

PUHZ-SHW80

60

PUHZ-SHW112

80

PUHZ-SHW140

100

Nowa instalacja (obieg pierwotny)

<Tabela 4.2.1>
Wskazówka:
W przypadku 2 obwodów grzewczych ilość wody zawartej w obiegu
grzewczym 2
nie jest uwzględniona w wartościach podanych w powyższej tabeli.
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• Zanim podłączona zostanie jednostka zewnętrzna, dokładnie oczyścić przewody
z gruzu, resztek lutu itp. za pomocą stosownego chemicznego środka
czyszczącego.
• Przepłukać system, aby usunąć z niego chemiczny środek czyszczący.
• We wszystkich monoblokach dodawać do wody preparat pełniący równocześnie
funkcję inhibitora korozji i zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, aby
zapobiec uszkodzeniom przewodów i elementów systemu.
• W przypadku systemów split odpowiedzialny instalator musi, zależnie od
warunków panujących w danym miejscu, stwierdzić, czy niezbędne jest
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Inhibitor korozji musi być zawsze
stosowany.

Minimalna ilość wody (l)

PUHZ-W50

Istniejąca instalacja (obieg pierwotny)

• Zanim podłączona zostanie jednostka zewnętrzna, istniejący obieg grzewczy
MUSI zostać chemicznie wyczyszczony z pozostałości zanieczyszczeń.
• Przepłukać system, aby usunąć z niego chemiczny środek czyszczący.
• We wszystkich monoblokach dodawać do wody preparat pełniący równocześnie
funkcję inhibitora korozji i zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, aby
zapobiec uszkodzeniom przewodów i elementów systemu.
• W przypadku systemów split odpowiedzialny instalator musi, zależnie od
warunków panujących w danym miejscu, stwierdzić, czy niezbędne jest
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Inhibitor korozji musi być zawsze
stosowany.
Jeśli stosowany jest chemiczny środek czyszczący i inhibitory, należy postępować zawsze według instrukcji otrzymanych od producenta i sprawdzić, czy
preparat zgodny jest z materiałami, z których zbudowany jest obieg pierwotny.

<A>

<B>

 ojście do wewnętrznych elementów i skrzynki
D
rozdzielczej

<A> Otwarcie przedniego panelu
1. Wykręcić dwie dolne śruby.
2. Przesunąć przedni panel nieco do góry i ostrożnie go otworzyć.
3. Rozłączyć złącze przekaźnikowe łączące kabel głównego sterownika z kablem
płytki drukowanej.

Śruba
Zawiasy

<B> Dojście do tyłu skrzynki rozdzielczej
Skrzynka rozdzielcza przymocowana jest z lewej strony na zawiasie, a z jej prawej strony znajduje się śruba ustalająca.
1. Wykręcić śrubę ustalającą ze skrzynki rozdzielczej.
2. Skrzynkę rozdzielczą można wychylić do przodu na lewym zawiasie.
Wskazówka:
1. Aby uzyskać dojście do tyłu skrzynki rozdzielczej, należy wyjąć kabel
z opaski przymocowanej do kotwy poprzecznej.
2. Po przeprowadzeniu prac serwisowych, przymocować z powrotem wszystkie kable za pomocą przeznaczonych do tego opasek. Połączyć ponownie
kabel głównego sterownika z jego złączem przekaźnikowym. Nałożyć z powrotem przedni panel i wkręcić śruby mocujące.

Otwarte

Śruby

<Rysunek 4.2.1>
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4.3 Przewody instalacji wodnej

Wskazówka: Aby rury instalacji nie obciążały mechanicznie przewodów
prowadzących do modułu wewnętrznego bez wbudowanego
zasobnika CWU, należy przymocować je do ściany lub poprowadzić
inną drogą.

Przewody ciepłej wody

Podczas montażu należy przeprowadzić kontrolę poprawności działania
następujących elementów zabezpieczających modułu wewnętrznego bez
wbudowanego zasobnika CWU:
• Zawór nadciśnieniowy (obieg pierwotny i zasobnik CWU)
• Ciśnienie robocze naczynia wzbiorczego
Należy dokładnie podporządkować się instrukcjom bezpiecznego wypływu ciepłej
wody z urządzeń zabezpieczających.
• Ponieważ przewody mogą być bardzo rozgrzane, muszą zostać zaizolowane,
aby zapobiec poparzeniom.
• Podłączając przewody uważać, aby nie dostały się do nich żadne ciała obce, jak
np. zanieczyszczenia.

Filtr hydrauliczny (TYLKO do typoszeregu EHPX)

Zamontować filtr hydrauliczny lub zawór odcinający odmulacza (we własnym
zakresie) na wlocie wody („Przewód E” w tabeli 3.3, patrz także schemat na rys.
3.5)

Przyłącza przewodów

Przyłącza do modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU muszą
być wykonane za pomocą złączki zaciskowej 28 mm. (z wyjątkiem typoszeregu
ERSC)
Nie ciągnąć zbyt mocno za złączkę zaciskową, ponieważ może to spowodować
odkształcenie tulei zagniatanej, a w konsekwencji nieszczelność.
Wskazówka: J
 eśli przewody spawane są na miejscu, należy ostudzić rury
modułu za pomocą mokrego ręcznika itp.
	Jednostki typoszeregu ERSC wyposażone są w połączenia
gwintowane G1 (z gwintem zewnętrznym).

Izolowanie przewodów

• Wszystkie odsłonięte przewody wodociągowe muszą być zaizolowane, aby przeciwdziałać niepotrzebnym stratom ciepła i kondensacji. Przewody i przyłącza na
górnej ściance modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU muszą
być zaizolowane, aby do modułu nie spływały skropliny.
• Przewody wodociągowe zimnej i ciepłej wody należy w miarę możliwości ułożyć
w pewnej odległości od siebie, aby nie występował między nimi niepożądany
transfer ciepła.
• Przewody między jednostką zewnętrzną a modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU muszą być zaizolowane stosownym materiałem izolacyjnym do rur o przewodności cieplnej ≤ 0,04 W/m.K.
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Przewód spustowy (TYLKO typoszereg ERSC i ERSD)

Przewód spustowy musi zostać zamontowany, aby mogła być spuszczana skroplona woda w trybie chłodzenia.
• Zamontować przewód spustowy w poprawny sposób, aby woda nie wyciekała
z przyłącza.
• Zaizolować własny przewód spustowy w poprawny sposób, nie kapała z niego
woda.
• Zamontować przewód spustowy ze spadkiem co najmniej 1/100.
• Nie układać przewodu spustowego w kanale spustowym, w którym występują
gazy siarkowe.
• Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy przewód spustowy poprawnie odprowadza wodę z wylotu rury.
<Montaż>
1. Okleić zakreskowane na rysunku powierzchnie na przewodzie spustowym i na
zewnątrz na króćcu odpływowym taśmą klejącą z polichlorku winylu.
2. Wetknąć króciec odpływowy głęboko w przewód spustowy <Rysunek 4.3.1>.
Wskazówka: P
 rzymocować własny przewód spustowy za pomocą króćca
rurowego, aby przewód spustowy nie wypadł z króćca
odpływowego.
<Kontrola spustu>
• Sprawdzić, czy przewód spustowy poprawnie odprowadza wodę z wylotu rury.
• Upewnić się, że przyłącze jest szczelne.
Wskazówka: K
 ontrolować spust w instalacji niezależnie od pory roku.

Króciec
odpływowy
Oklejony taśmą klejącą
z polichlorku
winylu

Własny przewód
spustowy (VP-20)

<Rysunek 4.3.1>

• Zdjąć przedni panel i wlać 1 l wody do miski ściekowej <Rysunek 4.3.2>.
Nie wlewać wody w te otwory.
Wskazówka: W
 lewać wodę do miski ściekowej powoli, aby się z niej nie
wylała.
<Rysunek 4.3.2>

Napełnianie systemu (obiegu pierwotnego)

1. Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza, włącznie z zamontowanymi fabrycznie, są
szczelne.
2. Zaizolować przewody między modułem wewnętrznym bez wbudowanego
zasobnika CWU a jednostką zewnętrzną.
3. Oczyścić i przepłukać gruntownie system, aby usunąć z niego zanieczyszczenia.
(patrz zalecenia w punkcie 4.2).
4. Napełnić moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU wodą pitną.
Napełnić pierwotny obieg grzewczy wodą, dodając, w razie potrzeby stosowne
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe i inhibitor korozji. Obieg pierwotny napełniać zawsze przy użyciu przewodu wlewowego z podwójnym zaworem
zwrotnym, aby sieć zimnej wody nie została zakażona wskutek przepływu
zwrotnego.
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• W przypadku monobloków należy zawsze stosować zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (patrz zalecenia w punkcie 4.2). W przypadku systemów
split instalator zobowiązany jest do stwierdzenia, czy musi być stosowane
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, biorąc pod uwagę miejscowe uwarunkowania. Inhibitor korozji należy stosować zarówno w systemie split, jak
i monobloku.
• Gdy łączone rury metalowe wykonane są z różnych materiałów, miejsca styku należy zaizolować, aby nie zaszła reakcja korozji niszcząca przewody.
5.	Przeprowadzić kontrolę szczelności. W przypadku wykrycia nieszczelności
dokręcić nakrętki na przyłączach.
6. Podwyższyć ciśnienie w obiegu pierwotnym do 1 bar.
7. W trakcie sezonu grzewczego i po jego zakończeniu odpowietrzać układ wodny
poprzez odpowietrzniki.
8. W razie potrzeby dolewać wody. (Jeśli ciśnienie wynosi mniej niż 1 bar).

4

Rozmieszczenie naczyń wzbiorczych

Pojemność naczyń wzbiorczych musi odpowiadać ilości wody w systemie ogrzewania.
Podczas wymiarowania naczynia wzbiorczego obiegu grzewczego mogą być przydatne następujące wzory i charakterystyki.
Jeśli wymagana pojemność naczynia wzbiorczego większa jest od pojemności wbudowanego naczynia wzbiorczego, należy zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze,
aby suma pojemności naczyń wzbiorczych była większa od wymaganej.
* Podczas montażu urządzenia typoszeregu EHST20*-M*EC naczynie wzbiorcze należy dokupić we własnym zakresie, ponieważ urządzenie tego typoszeregu nie zawiera
fabrycznie wbudowanego naczynia wzbiorczego.

V=

ε×G
P¹ + 0,098
1 − P + 0,098
²

Przy czym:
V : Wymagana pojemność naczynia
Wykres po prawej dotyczy następujących wartości
wzbiorczego (l)
ε : przy 70°C = 0,0229
ε : Współczynnik rozszerzalności wody
P¹ : 0,1 MPa
G : Łączna ilość wody w systemie (l)
P² : 0,3 MPa
P¹ : Zadane ciśnienie naczynia
*Uwzględniono 30% na
wzbiorczego [MPa]
margines bezpieczeństwa.
P² : Maksymalne ciśnienie podczas pracy
[MPa]

Pojemność naczynia wzbiorczego (l)

Montaż
Rozmieszczenie naczyń wzbiorczych
25
20
15
10
5
0

Charakterystyka pomp wody

Stopień obrotów 2

50.0

Stopień obrotów 1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Strumień przepływu [l/min]

35.0

40.0

Swobodna wysokość tłoczenia [kPa]

Swobodna wysokość tłoczenia [kPa]

Stopień obrotów 3

60.0

Jednostka zewnętrzna pompy
ciepła

60.0

Stopień obrotów 3
Stopień obrotów 2
Stopień obrotów 1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
10.0

15.0

20.0

25.0

Zakres wydajności przepływu wody [l/min]

PUHZ-W50

7,1-14,3

PUHZ-W85

10,0-25,8

PUHZ-W112

14,4-27,7

PUHZ-HW112

14,4-27,7

PUHZ-HW140

17,9-27,7

SUHZ-SW45

7,1-12,9

PUHZ-SW40

7,1-11,8

PUHZ-SW50

7,1-17,2

PUHZ-FRP71

11,5-22,9

PUHZ-SW75

10,2-22,9

PUHZ-SW100

14,4-27,7

PUHZ-SW120

20,1-27,7

PUHZ-SHW80

10,2-22,9

PUHZ-SHW112

14,4-27,7

PUHZ-SHW140

17,9-27,7

<Tabela 4.3.1>
* J eśli strumień przepływu jest mniejszy niż 7,1 l/min, wyzwalany jest
czujnik przepływu w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU.
Jeśli strumień przepływu przekracza 27,7 l/min, prędkość przepływu jest
większa niż 1,5 m/s, co może prowadzić do korozji erozyjnej przewodów.

Stopień obrotów 5
(ustawienie standardowe)
Stopień obrotów 4

60.0

Stopień obrotów 3

50.0

Stopień obrotów 1

Stopień obrotów 2

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

30.0

Strumień przepływu [l/min]
<Rysunek 4.3.6>

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Wielkość strumienia [l/min]

40.0

Typoszereg EHPX * (z PUHZ-HW112/140)

35.0

40.0

Swobodna wysokość tłoczenia [kPa]

Swobodna wysokość tłoczenia [kPa]

Stopień obrotów 5
(ustawienie standardowe)
Stopień obrotów 4

5.0

400

<Rysunek 4.3.5>

70.0

0.0

Split

70.0

Typoszereg EHPX * (z PUHZ-W85)

50.0

Monoblok

80.0

<Rysunek 4.3.4>

80.0

350

Typoszereg EHPX * (z PUHZ-W50)

Stopień obrotów 5
(ustawienie standardowe)
Stopień obrotów 4

70.0

300
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Typoszereg EHSC, ERSC

80.0

100
150
200
250
Łączna ilość wody w systemie [l]

<Rysunek 4.3.3>

Prędkość obrotową pompy można wybrać poprzez ustawienie w głównym sterowniku (patrz
<Rysunki 4.3.4–4.3.7>).
Ustawić taką prędkość obrotową pompy, aby prędkość przepływu w obiegu pierwotnym dostosowana była do zamontowanej jednostki zewnętrznej (patrz Tabela 4.3.1). Zależnie od długości i wysokości obiegu pierwotnego może być konieczne wbudowanie w systemie dodatkowej
pompy. Jeśli jednostka zewnętrzna nie jest wyszczególniona w <Tabeli 4.3.1>, zastosować
przedział wydajności przepływu, który podany jest w tabeli parametrów w dokumentacji jednostki zewnętrznej. W takim przypadku należy uważać, aby wielkość strumienia była większa
niż 7,1 l/min i mniejsza niż 27,7 l/min.
<Druga pompa>
Jeśli w instalacji potrzebna jest druga pompa, należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia. Jeśli w systemie stosowana jest druga pompa, może ona zostać zainstalowana na
dwa sposoby. Położenie pompy ma wpływ na to, do którego zacisku FTC należy podłączyć
przewód sygnałowy. Jeśli natężenie prądu dodatkowych pomp przekracza 1 A należy zastosować odpowiedni przekaźnik. Kabel sygnałowy pompy może być doprowadzony do TBO.1
1-2 lub CNP1, ale nie do obu równocześnie.
Opcja 1 (tylko tryb ogrzewania)
Jeśli druga pompa używana jest tylko w trybie ogrzewania, przewód sygnałowy musi być
doprowadzony do zacisków TBO.1 3 i 4 (OUT2). W tym położeniu pompa może pracować
z inną prędkością obrotową niż pompa wbudowana w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU.
Opcja 2 (obieg pierwotny CWU i tryb ogrzewania)
Jeśli druga pompa używana jest w obiegu pierwotnym między modułem wewnętrznym bez
wbudowanego zasobnika CWU i jednostką zewnętrzną (tylko monoblok), kabel sygnałowy
musi być doprowadzony do zacisków TBO.1 1 i 2 (OUT1). W tym położeniu prędkość obrotowa pompy MUSI być taka sama jak pompy wbudowanej w module wewnętrznym bez
wbudowanego zasobnika CWU.
Wskazówka: Patrz 5.2 Podłączanie wejść/wyjść.

Charakterystyki pomp

50

0

80.0
70.0

Stopień obrotów 5
(ustawienie standardowe)
Stopień obrotów 4

60.0

Stopień obrotów 3
Stopień obrotów 2

50.0

Stopień obrotów 1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Strumień przepływu [l/min]
<Rysunek 4.3.7>

35.0

40.0

*W
 przypadku montażu typoszeregu EHPT20 nastawić prędkość obrotową pompy za pomocą obliczonego przy swobodnej wysokości tłoczenia spadku
ciśnienia między modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU a jednostką zewnętrzną.
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Urządzenia zabezpieczające
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU zawiera zawór bezpieczeństwaz przyłączem z gwintem wewnętrznym G1/2“ (patrz <Rysunek 4.3.8>).
Instalator MUSI wyprowadzić z tego zaworu stosowny przewód spustowy zgodnie
z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.
W przeciwnym razie woda z zaworu bezpieczeństwa spuszczana będzie bezpośrednio do modułu wewnętrznego, co grozi poważnym uszkodzeniem produktu.
Wszystkie przewody odpływowe muszą być odporne na kontakt z gorącą wodą.
Przewody odpływowe muszą na całej długości biec w dół. Zewnętrzne końce
przewodów odpływowych muszą pozostać otwarte.
Wskazówka: U
 ważać, aby manometr po stronie kapilary i zawór bezpieczeństwa po stronie zasilania NIE były narażone na naprężenia
mechanicznie.
Jeśli zawór bezpieczeństwa dodawany jest w późniejszym
czasie (ze względów bezpieczeństwa), istotne jest, aby między
tym zaworem a modułem wewnętrznym nie montować zaworu
zwrotnego ani zaworu odcinającego.

Schemat instalacji rurowej z 2 obiegami grzewczymi

PL

Podłączyć przewody i własne części zgodnie z odpowiednim schematem połączeń pokazanym w punkcie 3. Informacje techniczne można znaleźć w niniejszej
instrukcji.
Bliższe informacje o okablowaniu można znaleźć w punkcie „5.3 Okablowanie
regulacji temperatury 2 obiegów grzewczych”.

Wstępnie zamontowany zawór
nadciśnieniowy
(G1/2", przyłącze z gwintem
wewnętrznym)
Odpływ do spustu
(Przewód MUSI zostać zamontowany przez instalatora).
<Rysunek 4.3.8>

Wskazówka: N
 ie montować czujnika temperatury na buforze. Mogłoby to
zakłócić monitorowanie temperatur zasilania i powrotu poprzez
poszczególne obiegi grzewcze.
Zamontować czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego
2 (THW8) w pobliżu zaworu mieszającego.

4.4 Podłączenie instalacji elektrycznej
Wszystkie prace w obrębie instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przez
odpowiednio wyszkolonego instalatora. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi porażeniem prądem, pożarem lub śmiercią. Unieważnia to także gwarancję na
produkt. Całe okablowanie musi spełniać krajowe normy dotyczące instalacji
elektrycznych.
Skrót łącznika

Znaczenie

ECB1

Wyłącznik różnicowo-prądowy grzałki elektrycznej

TB1

Listwa zaciskowa 1

B

E

E

B

TB1

C

C

D

D

Własne przewody muszą zostać przeprowadzone przez wloty w cokole modułu
wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU. (Patrz <Tabela 3.3>.)
Przewody poprowadzone muszą zostać po lewym boku skrzynki rozdzielczej
w górę i unieruchomione przeznaczonymi do tego opaskami.
	Przewody powinny pojedynczo być wtykane w dławnice kablowe, w sposób
pokazany poniżej.
Przewód elektryczny (B.H.)
Przewód elektryczny (I.H.) (Opcja)
254
8
Przewód wewnątrz-zewnątrz
Przewody wyjściowe
136
7
Przewody wejściowe sygnałów
Przewód zdalnego odbiornika (opcjonalny)
(PAR-WR51R-E)
Podłączyć kabel połączeniowy jednostka zewnętrzna-moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika CWU do TB1.
Podłączyć kabel sieciowy grzałki elektrycznej do ECB1.

A

A

<1-fazowe>

<3-fazowe>
<Rysunek 4.4.1>
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Przyłącza muszą być wykonane na zaciskach, które zaznaczone są na jednym
z rysunków u dołu po lewej stronie, zależnie od układu fazowego.
Grzałkę elektryczną i elektryczną grzałką zanurzeniową (CWU) należy podłączyć
do niezależnych od siebie własnych źródeł prądu.

ECB1

ECB1

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU może być zasilany na
dwa sposoby.
1. Poprowadzenie kabla sieciowego od jednostki zewnętrznej do modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU.
2. Posiadanie przez moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU niezależnego źródła prądu.

• Wyłączniki ECB1 i ECB2 muszą być WŁĄCZONE.

4

Montaż

Opcja 1. Zasilanie elektryczne modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU poprzez jednostkę zewnętrzną
<1-fazowe>

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Dokleić etykietę A otrzymaną wraz z dokumentacją obok każdego schematu elektrycznego modułu
wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU i jednostki zewnętrznej.

TB1
L

Jednostka zewnętrzna

Napięcie
zasilania
~/N
230 V
50 Hz

FI
Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego lub
odłącznika

N

L

S1

S1

N

S2

S2

S3

S3
ECB1

Napięcie
zasilania
~/N
230 V
50 Hz

L

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego lub
odłącznika

N

Do płytki
drukowanej

Do grzałki
elektrycznej
(obieg pierwotny)

*1 J eśli zamontowany jest wyłącznik różnicowo-prądowy bez funkcji nadprądowej, na tym samym przewodzie elektrycznym zamontować wyłącznik z tą funkcją.
<Rysunek 4.4.2>
Przyłącza elektryczne 1-fazowe
Opis

Napięcie zasilania

Grzałka elektryczna (obieg pierwotny)

Moc

~/N 230 V 50 Hz

Wyłącznik

Okablowanie

16 A *1

2,5 mm²

6 kW

32 A *1

6,0 mm²

<3-fazowe>

PL

2 kW

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Dokleić etykietę A otrzymaną wraz z dokumentacją obok każdego schematu elektrycznego modułu wewnętrznego TB1
bez wbudowanego zasobnika CWU i jednostki zewnętrznej.
L1
Jednostka zewnętrzna

Zasilanie
elektryczne 3N~
400 V
50 Hz

Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

Okablowanie
wyłącznika
instalacy
jnego lub
odłącznika

L2

L1

S1

S1

L2

S2

S2

L3

S3

S3

Do płytki
drukowanej

N
ECB1

Napięcie zasilania
3~ 400 V 50 Hz (EH**-YM9(E)C)
3~ 230 V 50 Hz (EHSC-TM9C)

L1

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego
lub
odłącznika

L2

Do grzałki
elektrycznej
(obieg pierwotny)

L3

*1 Jeśli

zamontowany jest wyłącznik różnicowo-prądowy bez funkcji nadprądowej, na tym samym przewodzie elektrycznym zamontować wyłącznik z tą funkcją.

<Rysunek 4.4.3>
Przyłącza elektryczne 3-fazowe
Opis

Rodzaj
napięcia

Okablowanie
Liczba przewodów
× pole przekroju
(mm²)

Grzałka elektryczna (obieg pierwotny)

Napięcie zasilania

Moc

Wyłącznik

Okablowanie

3~ 400 V 50 Hz

9 kW

16 A *1

2,5 mm²

3~ 230 V 50 Hz

9 kW

32 A *1

6,0 mm²

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna

*2

3 × 1,5 (biegunowe)

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - uziemienie jednostki zewnętrznej

*2

1 × min. 1,5

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna S1 - S2

*3

230 V AC

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna S2 - S3

*3

24 V DC

*1.	Na każdym biegunie musi znajdować się wyłącznik z odstępem łączenia przynajmniej 3 mm. Należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV).
Wyłącznik musi być tak wykonany, aby był w stanie odłączyć wszystkie aktywne przewody fazowe zasilania.
*2. Maks. 45 m. Jeśli przekrój wynosi 2,5 mm², maks. 50 m. Jeśli przekrój wynosi 2,5 mm² i odstęp S3, maks. 80 m
*3. Nie wszystkie podane powyżej wartości są wynikami pomiaru względem masy.
Wskazówka:

1. Okablowanie musi spełniać odpowiednie przepisy miejscowe i krajowe.
2. Przewody przyłączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie mogą być gorsze niż przewody elastyczne w izolacji z polichloroprenu.
(Wersja 60245 IEC 57)
Przewody przyłączeniowe jednostki wewnętrznej nie mogą być gorsze niż przewody elastyczne w izolacji z polichloroprenu.
(Wersja 60227 IEC 53)
3. Zamontować przewód uziemiający dłuższy niż pozostałe przewody.
4. Zapewnić odpowiednią moc wyjściową do zasilania każdej grzałki. Niewystarczająca moc napięcia zasilania może być przyczyną drgania
styków.
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Montaż

L

L

N

S1
S2

S1

N

S2

S2

S3

S3
ECB1

Okablowanie wyłącznika
instala
cyjnego
lub
odłącznika

PL

L
N

S3
Do płytki
drukowanej

zasilania
~/N
230 V
50 Hz

Napięcie zasilania
~/N 230 V 50 Hz

Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego lub
odłącznika

32 A *1

6,0 mm²

L1

S1

S1

L2

S2

S2

L3

S3

S3

Do płytki
drukowanej

Zasilanie
elektryczne

Grzałka elektryczna
(obieg pierwotny)

3~ 400 V 50 Hz

9 kW

16 A *1

2,5 mm²

3~ 230 V 50 Hz

9 kW

32 A *1

6,0 mm²

Moc

Wyłącznik

Okablowanie

N

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego lub
odłącznika

L1
L2

Do grzałki
elektrycznej
(obieg pierwotny)

L3

*1 Jeśli zamontowany jest wyłącznik różnicowo-prądowy bez
funkcji nadprądowej, na tym samym przewodzie elektrycznym
zamontować wyłącznik z tą funkcją.

Napięcie zasilania modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU
Pojemność wejściowa modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU
Wyłącznik główny (przerywacz)

Zasilanie
napięcia

2,5 mm²

6 kW

Opis

<Rysunek 4.4.6>
Przyłącza elektryczne 3-fazowe

Okablowanie
Liczba przewodów
× pole przekroju
(mm²)

Okablowanie

16 A *1

L
N

ECB1
Napięcie zasilania
3~ 400 V 50 Hz (EH**-YM9(E)C)
3~ 230 V 50 Hz (EHSC-TM9C)

Wyłącznik

2 kW

TB1

Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
elektryczne 3N~
400 V
50 Hz

Moc

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Okablowanie
wyłącznika
instala
cyjnego
lub
odłącznika

Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

<Rysunek 4.4.4>

*1 Jeśli zamontowany jest wyłącznik różnicowo-prądowy bez
funkcji nadprądowej, na tym samym przewodzie elektrycznym
zamontować wyłącznik z tą funkcją.

Grzałka elektryczna (obieg
pierwotny)

Dokleić etykietę B otrzymaną wraz z dokumentacją obok każdego schematu
elektrycznego modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU i jednostek zewnętrznych.
Napięcie

CN01

Płytka drukowana modułu
wewnętrznego
bez wbudowanego zasobnika CWU

Do grzałki
elektrycznej
(obieg pierwotny)

Opis

<3-fazowe>

CN01

Płytka drukowana modułu
wewnętrznego
bez wbudowanego zasobnika CWU

Biały

CN01

Zmienione ustawienia
(oddzielne zasilanie
modułu wewnętrznego
bez wbudowanego
zasobnika CWU)

N

S1

<Rysunek 4.4.5>
Przyłącza elektryczne 1-fazowe

CN01

TB1

L

Napięcie
zasilania
~/N
230V
50Hz

CZARNY

Okablowanie wyłącznika
instalacyjnego
lub
odłącznika

Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

ŻÓŁTY

S3

Jednostka zewnętrzna
Napięcie
zasilania
~/N
230 V
50 Hz

ŻÓŁTY

Wyłącznik
różnicowoprądowy
*1

Biały

S2

Moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika
CWU

Okablowanie
wyłącznika
instalacyjnego lub
odłącznika

CZARNY

Napięcie
zasilania
~/N
230 V
50 Hz

S1

ŻÓŁTY

Dokleić etykietę B otrzymaną wraz z dokumentacją obok każdego schematu
elektrycznego modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU
i jednostek zewnętrznych.

Ustawienia podstawowe
(zasilanie poprzez
jednostkę zewnętrzną)

ŻÓŁTY

<1-fazowe>

N

CZARNY

L

Jeśli źródła napięcia zasilania modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU i jednostek
zewnętrznych są niezależne, MUSZĄ być spełnione następujące warunki:
• Dopasować okablowanie w skrzynce rozdzielczej modułu wewnętrznego bez wbudowanego
zasobnika CWU (patrz rysunek 4.4.4).
• Ustawić przełącznik DIP SW8-3 jednostki zewnętrznej w pozycji ON.
• Włączyć jednostkę zewnętrzną PRZED modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU.

CZARNY

Opcja 2. Oddzielne zasilanie modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU

~/N 230 V 50 Hz
*1

Napięcie zasilania modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU

2 × min. 1,5

Uziemienie napięcia zasilania modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna

16 A

1 × min. 1,5
*2

2 × min. 0,3

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU L - N

*3

230 V AC

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna S1 - S2

*3

—

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - jednostka zewnętrzna S2 - S3

*3

24 V DC

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU - uziemienie jednostki zewnętrznej

—

*1. Wyłącznik elektyrczny z conajmniej 3 mm separacją styków.
Należy zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe (NV).
Wyłącznik musi być tak wykonany,
aby był w stanie odłączyć wszystkie aktywne przewody fazowe
zasilania.
*2. Maks. 120 m
*3. Nie wszystkie podane powyżej
wartości są wynikami pomiaru
względem masy.

Wskazówka: 1. Okablowanie musi spełniać odpowiednie przepisy miejscowe i krajowe.
2. Przewody przyłączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie mogą być gorsze niż przewody elastyczne w izolacji z polichloroprenu.
(Wersja 60245 IEC 57)
Przewody przyłączeniowe jednostki wewnętrznej nie mogą być gorsze niż przewody elastyczne w izolacji z polichloroprenu. (Wersja 60227 IEC 53)
3. Zamontować przewód uziemiający dłuższy niż pozostałe przewody.
4. Zadbać o odpowiednią moc wyjściową napięcia zasilania każdej grzałki. Niewystarczająca moc napięcia zasilania może być przyczyną odskoków
styków.
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5

Konfigurowanie systemu

5.1 Funkcje przełączników DIP

SW5

Na płytce drukowanej FTC znajduje się 5 grup białych mikroprzełączników, które
nazywane są przełącznikami DIP. Numer przełącznika DIP wydrukowany jest na
płytce obok niego. Wyraz ON wydrukowany jest na płytce drukowanej i samej listwie przełączników DIP. Położenie przełącznika można zmienić przełączając go
długopisem lub podobnym przedmiotem.

SW4
SW3

Ustawienia przełącznika DIP wyszczególnione są w tabeli 5.1.1. Nie zmieniać
ustawień przełączników podczas gdy włączone jest napięcie zasilania jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej.

SW2
SW1
<Rysunek 5.1.1>

SW1

Z kotłem
60ºC
Z zasobnikiem CWU
Z elektryczną grzałką zanurzeniową

OFF

SW1-5 Grzałka elektryczna

BEZ grzałki elektrycznej

Z grzałką elektryczną

SW1-6 Funkcja grzałki elektrycznej

Tylko do ogrzewania

Do ogrzewania i CWU

SW1-7 Rodzaj jednostki zewnętrznej

Split

Monoblok

SW1-8 Zdalny sterownik
Wejście termostatu wnętrzowego 1 (IN1) działaSW2-1
nie odwrotne
SW2-2 Wejście czujnika przepływu 1 (IN2) działanie odwrotne

BEZ zdalnego sterownika
Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego
1, gdy termostat jest „zwarty”
Wykrycie błędy, gdy jest „zwarte”

SW2-3 Limit mocy grzałki elektrycznej

Nieaktywny

SW2-4 Funkcja trybu chłodzenia

Nieaktywna

ZE zdalnym sterownikiem
Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego 1,
OFF
gdy termostat jest „rozwarty”
Wykrycie błędy, gdy jest „rozwarte”
OFF
OFF: W
 yjątek
Aktywny
E***-VM2*C
ON : E
 ***-VM2*C
OFF: W
 yjątek
Aktywna
ERSC-*M**C
ON : ERSC-*M**C

Funkcja

SW1-1 Kocioł
SW1-2 Maks. temperatura zasilania pompy ciepła
SW1-3 Zasobnik ciepłej wody użytkowej
SW1-4 Elektryczna grzałka zanurzeniowa

SW2

SW3

Automatyczne przełączanie na drugi generator
SW2-5 ciepła (gdy jednostka zewnętrzna nie działa z
powodu usterki)
SW2-6 Bufor
SW2-7 Regulacja temperatury 2 obiegów grzewczych
SW2-8 Czujnik przepływu
Wejście termostatu wnętrzowego 2 (IN6) działaSW3-1
nie odwrotne
SW3-2 Wejście czujnika przepływu 2 (IN3) działanie odwrotne
SW3-3 Wejście czujnika przepływu 3 (IN7) działanie odwrotne
SW3-4 Licznik prądu
SW3-5 Funkcja trybu ogrzewania*3
SW3-6 Zawór dwudrożny, włącznik/wyłącznik
SW3-7

SW4

SW3-8
SW4-1
SW4-2
SW4-3
SW4-4

SW5

SW4-5
SW4-6
SW5-1
SW5-2
SW5-3
SW5-4
SW5-5
SW5-6
SW5-7
SW5-8

OFF / WYŁ.

Nieaktywny

ON / WŁ.

Aktywny*2

OFF

BEZ bufora
Z buforem
Nieaktywny
Aktywny*6
BEZ czujnika przepływu
Z czujnikiem przepływu
Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego 2,
2, gdy termostat jest „zwarty”
gdy termostat jest „rozwarty”
Wykrycie błędy, gdy jest „zwarte”
Wykrycie błędy, gdy jest „rozwarte”
Wykrycie błędy, gdy jest „zwarte”
Wykrycie błędy, gdy jest „rozwarte”
BEZ licznika prądu
Z licznikiem prądu
Nieaktywny
Aktywny
Nieaktywny
Aktywny
Gładkorurowy wymiennik ciepła
Zewnętrzna płyta hex
Wymiennik ciepła CWU
w zasobniku
Licznik energii cieplnej
BEZ licznika energii cieplnej
Z licznikiem energii cieplnej
Sterowanie więcej niż jedną jednostką zewnętrzną Nieaktywny
Aktywny
Ustawienie sterowania więcej niż jedną jednostką
Slave
Master
zewnętrzną*7
—
—
—
Autonomiczna praca jednostki wewnętrznej (podczas
Nieaktywny
Aktywny
montażu)*4
Tryb awaryjny (działa tylko ogrzewanie)
Tryb awaryjny (działa tylko grzałka)
Normalny
Tryb awaryjny (tryb kotła)
Normalny
Tryb awaryjny (tryb kotła)
—
—
—
—
—
—
Kod sprawności
SW5-3 SW5-4 SW5-5 SW5-6 SW5-7
EHST20C-*M*C
ON
ON
ON
ON
OFF
EHST20D-*M*C
ON
OFF
OFF
ON
OFF
EHPT20X-*M*C
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
—

—

OFF: E***-*M2/6/9C
ON : E
 ***-*MC
OFF: E***-*M2/6/9C
ON : E
 ***-*MC
OFF: E*S*-*M*C
ON : E
 HPX-*M*C
OFF

—

OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF *5
OFF *5
OFF
OFF

OFF

<Tabela 5.1.1>
Wskazówka: *1. Gdy moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU podłączony jest do jednostki zewnętrznej PUHZ-RP/SUHZ-SW, której maksymalna
temperatura wody na wylocie wynosi 55ºC, przełącznik DIP SW1-2 ustawiony być musi w pozycji OFF.
*2. W przypadku ustawienia w pozycji ON do dyspozycji jest zewnętrzne wyjście (OUT11). Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta nie jest dostępna w przypadku pewnych usterek. (W takim przypadku zatrzymywane jest działanie systemu i działa tylko pompa obiegu grzewczego).
*3 Ten przełącznik działa tylko wtedy, gdy moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU podłączony jest do jednostki zewnętrznej PUHZ-FRP. Gdy podłączona jest jednostka zewnętrzna innego typu, funkcja trybu grzania aktywna jest, niezależnie od pozycji tego przełącznika.
*4. Tryb ogrzewania i tryb CWU może działać także przy użyciu dodatkowych grzałek bez podłączania jednostki zewnętrznej (patrz „5.5 Autonomiczne działanie jednostki wewnętrznej” ).
*5. Gdy tryb awaryjny przestanie być potrzebny ustawić przełącznik z powrotem w pozycji OFF.
*6. Aktywne tylko wtedy, gdy SW3-6 znajduje się w pozycji OFF.
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*7. Aktywne tylko wtedy, gdy SW4-1 znajduje się w pozycji ON.
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BEZ kotła
55ºC
BEZ zasobnika CWU
BEZ elektrycznej
grzałki zanurzeniowej

Ustawienia standardowe:
Typ jednostki
wewnętrznej
OFF
ON *1
OFF

Przełącznik
DIP
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5.2 Podłączanie wejść/wyjść
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

TBO.1

1
2

CN01

TBO.2

1

(WHT)

3

SW5

CNP4

1

(RED)

F2

F1

6.3A 250V

8

3

10A 250V

1

1

CNV1

1

(BLU) 5

LED1

1

1

CNPWM

(WHT)

5

(WHT)

SW3
8

3

CNRF

1

SW2
TBO.4

(WHT)

LED2

(WHT)

3

CNBC
(GLY)

1
3

3

CNIT

(BLU)

8

5

CN22 1

FTC

CNBH
(WHT)

1

1

SW1

CNBHT
(BLK)

1

1
5

1

CNIH
(ORN)

1
5

CN105

LED3

8

1

WSKAZÓWKA:
Gdy przewody podłączane są do sąsiadujących ze sobą zacisków, stosować końcówki oczkowe
i izolować końce kabli.

CN3C

SW4
6

TBO.3

4
6

(WHT)

CNP1

1

(BLU) 2

CN108
LED4

7

CN1A
(WHT)
1

2

4
3

6
5

8 10 12 14
7

2

9 11 13

1

4
3

PL

TBI.1

6
5

1

1
2

4

1

CNW12
CNW5 (RED) CN21 CN20
(YLW) (RED)
(WHT)

8 10 12 14
7

9 11 13

1

4
2
1

3

4
3

6
5

TBI.3

1
2

8 10 12 14
7

9 11 13

TBI.2

<Rysunek 5.2.1>

Wejścia sygnałowe
Nazwa
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10

Listwa zaciskowa Złącze
TBI.1 13-14
—
TBI.1 11-12
—
TBI.1 9-10
—
TBI.1 7-8
—
TBI.1 5-6
—
TBI.1 3-4
—
TBI.1 1-2
—
TBI.3 1-2
—
TBI.3 3-4
—
TBI.3 5-6
—

Pozycja
Wejście termostatu wnętrzowego 1
Wejście czujnika przepływu 1
Wejście czujnika przepływu 2 (HK 1)
Wejście sterowania zapotrzebowaniem
Wejście termostatu zewnętrznego *1
Wejście termostatu wnętrzowego 2
Wejście czujnika przepływu 3 (HK 2)
Licznik prądu 1
Licznik prądu 2
Licznik energii cieplnej

WYŁ. („rozwarte”)
WŁ. („zwarte”)
Patrz SW2-1 w <5.1 Funkcje przełączników DIP>.
Patrz SW2-2 w <5.1 Funkcje przełączników DIP>.
Patrz SW3-2 w <5.1 Funkcje przełączników DIP>.
Normalny
WYŁ. źródło ciepła / tryb kotła *2
Standardowy tryb pracy
Tryb grzałki / tryb kotła *2
Patrz SW3-1 w <5.1 Funkcje przełączników DIP>.
Patrz SW3-3 w <5.1 Funkcje przełączników DIP>.
*3

*1. Jeśli pracę grzałek reguluje termostat zewnętrzny, może się zmniejszyć trwałość grzałek i przynależnych do nich części.
*2. W celu włączenia trybu kotła należy w oknie „Ustawienia zewnętrznych wejść” menu serwisowego głównego sterownika wybrać wartość „Kocioł”.
*3. Podłączany licznik prądu i licznik energii cieplnej.
●Rodzaj impulsu
●Czas trwania impulsu

Beznapięciowy styk na 12 V DC, odczyt przez FTC
Minimalny czas w pozycji ON: 40 ms
Minimalny czas w pozycji OFF: 100 ms
●Możliwa jednostka impulsu
0,1
imp./kWh
1
imp./kWh
10 imp./kWh
100
imp./kWh
1000
imp./kWh
Te wartości można ustawić z poziomu głównego sterownika. (Patrz podmenu w „5.9 Główny sterownik”.)
Specyfikacja okablowania i własne części
Poz.

Nazwa

Model i specyfikacja

Funkcja wejścia
sygnałowego

Kabel

Stosować kable w oplocie, z izolacją winylową.
Maks. 30 m
Typ żyły: CV, CVS lub równoważne
Grubość żyły: Żyła wielodrutowa 0,13 mm² – 1,25 mm², żyła lita: ø0,4 mm – ø1,2 mm

Łącznik

Sygnał styku beznapięciowego „a”. Zdalny łącznik: doprowadzane minimalne obciążenie 12 VDC, 0,1 mA

Wejścia czujnika temperatury

Nazwa

Listwa
zaciskowa
TH1
—
TH2
—
THW1
—
THW2
—
THW5
—
THW6 TBI.2 3-4
THW7 TBI.2 5-6
THW8 TBI.2 7-8
THW9 TBI.2 9-10
THWB1 TBI.2 11-12
THWB2 TBI.2 13-14

Złącze

Poz.

Opcjonalny model części

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

Czujnik temperatury (temperatura wnętrza) (Opcja)
Czujnik temperatury (temperatura ciekłego czynnika chłodniczego)
Czujnik temperatury (temperatura zasilania)
Czujnik temperatury (temperatura powrotu)
Czujnik temperatury (temperatura wody w opcjonalnym zasobniku CWU)
Czujnik temperatury (temperatura zasilania obiegu grzewczego 1) (opcjonalny)*1
Czujnik temperatury (temperatura powrotu obiegu grzewczego 1) (opcjonalny)*1
Czujnik temperatury (temperatura zasilania obiegu grzewczego 2) (opcjonalny)*1
Czujnik temperatury (temperatura powrotu obiegu grzewczego 2) (opcjonalny)*1
Czujnik temperatury (temperatura zasilania kotła) (opcjonalny)*1
Czujnik temperatury (temperatura powrotu kotła) (opcjonalny)*1

PAC-SE41TS-E
—
—
—
PAC-TH011TK-E (5 m) / PAC-TH011TKL-E (30 m)
PAC-TH011-E
PAC-TH011-E
PAC-TH011HT-E

Przewody czujnika temperatury muszą być poprowadzone w pewnej odległości od kabli zasilających oraz okablowania wyjść od OUT1 do OUT15.
*1. Maksymalna długość przewodów czujnika temperatury wynosi 30 m. Gdy przewody doprowadzane są do sąsiadujących ze sobą zacisków, zastosować
końcówki oczkowe i zaizolować przewody.
	Długość opcjonalnego czujnika temperatury wynosi 5 m. Gdyby zachodziła konieczność splatania i przedłużania przewodów, należy przestrzegać
następujących zasad:
		
1) Łączyć przewody przez lutowanie.
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2) Izolować każde miejsce łączenia od pyłu i wody.
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Wyjścia sygnałowe
Nazwa

Listwa zacisko- Przyłącze
wa

Poz.

OFF

ON

Sygnał/Maks. prąd

OUT1

TBO.1 1-2

CNP1

Wyjście pompy obiegu pierwotnego 1 (ogrzewanie
pomieszczeń i CWU)

OFF

ON

Maks. 230 V AC 1,0 A

OUT2

TBO.1 3-4

—

Wyjście pompy obiegu grzewczego 2 (ogrzewanie
pomieszczeń w obiegu grzewczym 1)

OFF

ON

Maks. 230 V AC 1,0 A

OUT3

TBO.1 5-6

—

Wyjście pompy obiegu grzewczego 3 (ogrzewanie
pomieszczeń w obiegu grzewczym 2)*1

OFF

ON

Maks. 230 V AC 1,0 A

OUT14

—

CNP4

Wyjście pompy obiegu grzewczego 4 (CWU)

OFF

ON

Maks. 230 V AC 1,0 A

OUT4

TBO.2 4-6

CNV1

Wyjście zaworu 3-drożnego (zawór dwudrożny 1)

Ogrzewanie

CWU

Maks. 230 V AC 0,1A

Maks.
suma prądów

4,0 A (a)

Wyjście zaworu dwudrożnego 2b*2

TBO.2 1-2
TBO.2 2-3

—

Wyjście zaworu mieszającego*1

Zwarcie
ZatrzyMaks. 230 V AC 0,1A
manie Rozwarcie

OUT6

—

CNBH 1-3

Wyjście grzałki elektrycznej *1

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,5 A (przekaźnik)

OUT7

—

CNBH 5-7

Wyjście grzałki elektrycznej *2

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,5 A (przekaźnik)

OUT8

TBO.4 5-6

—

Sygnał wyjściowy chłodzenia

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,5A

OUT9

TBO.4 3-4

CNIH

Wyjście elektrycznej grzałki zanurzeniowej (CWU)

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,5 A (przekaźnik)

OUT11

TBO.3 3-4

—

Wyjście komunikatu o usterce

Normalny

Usterka

Maks. 230 V AC 0,5A

OUT12

TBO.3 5-6

—

Sygnał odmrażania

Normalny

Odmrażanie

Maks. 230 V AC 0,5A

OUT13

TBO.4 1-2

—

Wyjście zaworu dwudrożnego 2a*2

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,1A

OUT15

TBO.3 7-8

—

Wyjście sprężarki — sygnał ON

OFF

ON

Maks. 230 V AC 0,5A

ON

Styk beznapięciowy
·220–240 V AC (30 V DC)
0,5 A lub mniej
·10 mA 5 V DC lub więcej

OUT10

TBO.3 1-2

—

Wyjście kotła

OFF

3,0 A (b)

PL

OUT5

—

Nie podłączać do zacisków, które w kolumnie „Listwa zaciskowa” wskazane są jako „—”.
*1 Do regulacji temperatury 2 obiegów grzewczych.
*2 Do zaworu dwudrożnego, włącz/wyłącz.

N L N L N L

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

N L N

L

N L N L N L

N L N L N L

TBO.2 1 2 3 4 5 6

TBO.3 1 2 3 4 5 6 7 8

TBO.4 1 2 3 4 5 6

Close Open

OUT4

OUT10 OUT11OUT12 OUT15

OUT13 OUT9 OUT8

OUT5

Specyfikacja okablowania i części dostarczane we własnym zakresie
Poz.

Nazwa

Model i specyfikacja

Wyjście sygnałowe

Kabel

Stosować kable w oplocie, z izolacją winylową.
Maks. 30 m
Typ żyły: CV, CVS lub równoważne
Grubość żyły: Żyła wielodrutowa 0,25 mm² – 1,5 mm²
Żyła lita: 0,25 mm² – 1,5 mm²

Okablowanie TBO.1 - 4
Narzędzie

Narzędzie
Okablowanie

Okablowanie

Podłączać elementy w sposób pokazany powyżej
<Rysunek 5.2.2>
Wskazówka:
1. Gdy zasilanie elektryczne dopływa do modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU z jednostki zewnętrznej, maksymalny prąd całkowity (a)+(b)
wynosi 3,0 A.
2. Nie podłączać większej liczby pomp obiegu grzewczego bezpośrednio do jednego wejścia (OUT1, OUT2 i OUT3). W takim przypadku należy je podłączyć
poprzez przekaźnik lub przekaźniki.
3. Nie podłączać żadnej pompy obiegu grzewczego równocześnie do TBO.1 1-2 i CNP1.
4. Podłączyć do OUT10 (TBO.3 1-2) odpowiedni przewód ochronny, stosownie do podłączonego obciążenia.
5. Żyła wielodrutowa powinna być wyposażona w izolowaną szynę zaciskową (wykonanie spełniające wymagania normy DIN 46228-4).
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5.3 Okablowanie regulacji temperatury 2 obiegów grzewczych
1. Pompa obiegu grzewczego 2 (obieg grzewczy 1)/pompa obiegu grzewczego 3 (obieg grzewczy 2)
	Podłączyć elektrycznie pompy obiegu grzewczego 2 i 3 do odpowiednich zacisków wyjściowych. (Patrz „Wyjścia” w 5.2).
2.	Czujnik przepływu 2 (obieg grzewczy 1)/czujnik przepływu 3 (obieg grzewczy 2)
Poprowadzić przewody od czujników przepływu 2 i 3 do odpowiednich zacisków. (Patrz „Wejścia sygnałowe” w 5.2).
Ustawić przełączniki DIP 3-2 i 3-3 odpowiednio do funkcji czujników przepływu 2 i 3.
(Patrz „Funkcje przełączników DIP” w 5.1).
3. Czujnik temperatury
	Podłączyć czujnik temperatury służący do monitorowania temperatury zasilania obiegu grzewczego 1 do zacisków
THW6 (TBI. 2-3 i 2-4).
	Podłączyć czujnik temperatury służący do monitorowania temperatury powrotu obiegu grzewczego 1 do zacisków
THW7 (TBI. 2-5 i 2-6).
	Podłączyć czujnik temperatury służący do monitorowania temperatury zasilania obiegu grzewczego 2 do zacisków
THW8 (TBI. 2-7 i 2-8).
	Podłączyć czujnik temperatury służący do monitorowania temperatury powrotu obiegu grzewczego 2 do zacisków
THW9 (TBI. 2-9 i 2-10).
Maksymalna długość przewodów czujnika temperatury wynosi 30 m. Długość opcjonalnego czujnika temperatury wynosi
5 m. Gdyby zachodziła konieczność splatania i przedłużania przewodów, należy przestrzegać następujących zasad:
1) Łączyć przewody przez lutowanie.
2) Izolować każde miejsce łączenia przed pyłem i wodą.
4. Zawór mieszający z napędem silnikowym
Podłączyć trzy przewody wychodzące z zaworu mieszającego z napędem silnikowym do odpowiednich zacisków;
patrz „Wyjścia” w 5.2.

N

L

FTC

TBO.2 1 2 3

Zamknięty N Otwarty
zasilanie obiegu
grzewczego 2
Strefa grzewcza

z bufora
A

B

do bufora

Zawór mieszający
z napędem
silnikowym
powrót obiegu
grzewczego 2
Strefa grzewcza

PL

Wskazówka: P
 odłączyć przewód sygnałowy służący do rozwierania wejścia A (wlot ciepłej wody) do TBO. 2-3
(rozwarcie), przewód sygnałowy służący do rozwierania wejścia B (wlot zimnej wody) do TBO. 2-1
(zwarcie), a przewód zacisku neutralnego do TBO. 2-2 (N).

5.4 Zawór dwudrożny, włącz/wyłącz
Otwieranie i zamykanie zaworu dwudrożnego pozwala na prostą regulację obiegu grzewczego 2. Temperatura zasilania dotyczy zarówno obiegu grzewczego 1, jak i 2.

1. Przewody

3

1

Obieg grzewczy
Heizkreis
1 1

4
Obieg grzewczy
Heizkreis
2 2

2

2. Przełącznik DIP

1. Zawór dwudrożny 2a obiegu grzewczego 1 (we własnym zakresie)
2. Zawór dwudrożny 2b obiegu grzewczego 2 (we własnym zakresie)
3. Pompa obiegu grzewczego 2 (we własnym zakresie)*1
4. Zawór obejściowy (we własnym zakresie)*2
*1 Zamontować na miejscu zależnie od potrzeba systemu.
*2 Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest zamontowanie zaworu obejściowego.
Wskazówka: .........................................................................................
1. Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego jest nieaktywna,
dopóki włączona jest ta funkcja regulacji. W razie konieczności dodać zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.
2. Gdy zamontowany jest bufor i zasobnik CWU, zamontować zawór 3-drożny (OUT4) w obiegu pierwotnym wody.

Ustawić przełącznik DIP 3-6 w pozycji ON.

3. Zawór dwudrożny 2a (obiegu grzewczego 1) / zawór dwudrożny 2b (obiegu grzewczego 2)

Podłączyć zawory 2a i 2b do odpowiednich zewnętrznych zacisków wyjściowych. (Patrz „Wyjścia zewnętrzne” w 5.2).

4. Przyłącze termostatu wnętrzowego
Tryb ogrzewania

Obieg grzewczy 1

Obieg grzewczy 2

Regulacja wg temperatury wnętrza
(Autoadaptacja) *3

●Zdalny sterownik (opcjonalnie)
●Czujnik pokojowy (opcjonalnie)
●Sterownik główny (zdalne sterowanie)

●Zdalny sterownik (opcjonalnie)

Regulacja na podstawie charakterystyki
cieplnej lub temperatury zasilania

●Zdalny sterownik (opcjonalnie)*4
●Termostat pomieszczeniowy (we własnym zakresie)

●Zdalny sterownik (opcja)*4
●Termostat pomieszczeniowy (we własnym zakresie)

*3 Termostat pomieszczeniowy obiegu grzewczego 1 musi zostać zamontowany w głównym pomieszczeniu, ponieważ w obiegu grzewczym 1 pierwszeństwo
ma regulacja wg temperatury wnętrza.
*4 Zdalny sterownik może pełnić funkcję termostatu.

5.5 Autonomiczna praca jednostki wewnętrznej (podczas montażu)
Przed podłączeniem jednostki zewnętrznej, tzn. podczas montażu, trybu ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody, można w razie potrzeby użyć grzałki elektrycznej w jednostce wewnętrznej (*1).
*1 Typ urządzenia tylko z grzałką elektryczną.
1. Aby rozpocząć pracę
● Sprawdzić, czy napięcie zasilające jednostki wewnętrznej jest wyłączone, i ustawić przełączniki DIP 4-4 i 4-5 w pozycji ON.
● Włączyć napięcie zasilające jednostki wewnętrznej.
2. Aby zakończyć pracę*
● Wyłączyć napięcie zasilające jednostki wewnętrznej.
● Ustawić przełączniki DIP 4-4 i 4-5 w pozycji OFF.
* Gdy zakończona zostanie autonomiczna praca jednostki wewnętrznej, sprawdzić ustawienia po podłączeniu jednostki zewnętrznej.
Wskazówka:
Dłuższe działanie w tym trybie pracy może przyspieszyć zużycie grzałki elektrycznej.
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5.6 Montaż zasobnika CWU
Wskazówka:
•	Procesy CWU uzależnione są silnie od wyboru elementów takich jak zasobnik, elektryczna grzałka zanurzeniowa i podobne.
•	Planując konfigurację systemu, uwzględniać obowiązujące w danym
miejscu przepisy.

Specyfikacja zaworu dwudrożnego (we własnym zakresie)

Położe- Listw zaciskowa Sygnał wyjściowy
przyłączy
nie
Ogrzewanie CWU
montażu elektrycznych
Zawór dwudrożny 1

CWU

TBO.2 4-5

Zawór dwudrożny 2

Ogrzewa- TBO.4 1-2
nie

System
WYŁ.

WYŁ.
(„zamknięty”)

WŁ.
(„otwarty”)

WYŁ.
(„zamknięty”)

WŁ.
(„otwarty”)

WYŁ.
(„zamknięty”)

WYŁ.
(zamknięty)

Wskazówka: W przypadku zablokowania zaworu dwudrożnego przerwana zostanie cyrkulacja wody.
Ze względów bezpieczeństwa między pompą a zaworem dwudrożnym musi
zostać zamontowany zawór obejściowy lub obwód obejściowy.
Zaciski TBO.4 1-2 w FTC przedstawione są na schemacie elektrycznym.
Zawór dwudrożny (we własnym zakresie) należy zamontować, postępując
według otrzymanych wraz z nim instrukcjami. Instrukcji dotyczących tego,
czy konieczne jest podłączenie kabla uziemiającego czy nie, może udzielić
producent zaworu dwudrożnego.
• Wybrać zawór dwudrożny o niskiej prędkości otwierania i zamykania,
aby nie było słychać odgłosu uderzenia wodnego.
• Wybrać zawór dwudrożny z możliwością ręcznego przejęcia sterowania,
co może być przydatne do dolewania lub spuszczania wody.
5. Ustawić przełącznik DIP SW1-3 w FTC w pozycji ON.
6. Jeśli stosowana jest elektryczna grzałka zanurzeniowa (we własnym zakresie),
należy podłączyć kabel przekaźnika stykowego elektrycznej grzałki zanurzeniowej do TBO.4 3-4 (OUT9) i ustawić przełącznik DIP SW1-4 w pozycji ON.
NIE podłączać kabla zasilającego bezpośrednio do FTC.
Wskazówka:
• Jeśli zamontowana jest elektryczna grzałka zanurzeniowa, wybrać odpowiednią moc wyłącznika i kabel o wystarczającym przekroju na podstawie mocy
grzewczej.
• Jeśli elektryczna grzałka zanurzeniowa podłączana jest na miejscu, należy
zawsze zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy, aby zapobiec przypadkowemu porażeniu prądem elektrycznym.

TBO.2 4-5

TBO.2 1-2

DIP-SW1

Przyłącze CNW5

OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania zasobnika CWU
(1) Wbudować opcjonalny czujnik temperatury THW5 (PAC-TH011TK-E / PAC-TH011TKL-E).
(2) Podłączając elektryczną grzałką zanurzeniową, zakładać zawsze wyłącznik różnicowo-prądowy.
(3) Podczas montażu elektrycznej grzałki zanurzeniowej uważać, aby zawierała ona wbudowany termostat z niezwłocznym wyłączeniem.
(4) Podłączyć zawór bezpieczeństwa do strony wody pitnej.
(5) Istotne jest, aby między modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU a zaworem bezpieczeństwa nie był założony żaden zawór zwrotny ani
zawór odcinający.
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1. Zamontować zawór 3-drożny (we własnym zakresie), aby umożliwić zmianę
trybu obiegu grzewczego z CWU na ogrzewanie. Zawór 3-drożny i zasobnik
CWU należy rozmieścić zgodnie ze schematem systemu zamieszczonym na
rysunku 3.4 lub 3.5, zależnie od sytuacji, na str. 6.
Dwa zawory dwudrożne mogą spełniać tę samą funkcję co zawór 3-drożny.
2.	Zamontować na zasobniku CWU opcjonalny czujnik temperatury THW5
(opcjonalna część PAC-TH011TK-E/PAC-TH011TKL-E).
Wskazane jest umieszczenie czujnika temperatury w połowie pojemności
zasobnika CWU. Zaizolować czujnik temperatury przed działaniem powietrza
otoczenia. Czujnik temperatury należy zamontować na ścianie zewnętrznej,
zwłaszcza w przypadku pojemników dwuściennych (izolowanych), aby odczytywana była temperatura wody.
3. Podłączyć żyłę czujnika temperatury do złącza CNW5 w FTC.
Jeśli żyła czujnika temperatury jest za długa, dopasować jej długość, zwijając
żyłę i związując ją opaską.
4. Zaciski wyjściowe zaworu 3-drożnego to TBO.2 4-5 (OUT4).
Zaciski TBO.2 4-5 w FTC przedstawione są na schemacie elektrycznym na
stronie 19.
Wybrać zaciski, do których podłączony zostanie zawór 3-drożny, zależnie od
napięcia: TBO.2 4-5 lub TBO.2 4-6.
Jeśli prąd znamionowy zaworu 3-drożnego przekracza 0,1 A, podczas
podłączania go do FTC użyć przekaźnika o napięciu i prądzie znamionowym
nie większym niż 230 V AC / 0,1 A. Nie podłączać kabla zaworu 3-drożnego
bezpośrednio do FTC. Podłączyć kabel przekaźnika do zacisków TBO.2 4-5.
Zawór 3-drożny musi być typu SPST. Użycie zaworu typu SPDT jest niedozwolone.
Jeśli system zamiast zaworów 3-drożnych zawiera zawory 2-drożne, należy
zapoznać się z następującymi uwagami:

• Napięcie zasilania: 230 V AC
• Prąd: Maks. 0,1 A (jeśli jest większy niż 0,1 A, musi zostać użyty przekaźnik)
• Typ: zestyk rozwierny
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Zalecany system CWU
Gdy w systemie znajduje się zasobnik CWU:
Zasobnik
CWU
Istnieje

Elektryczna
Grzałka
grzałka zaelektryczna
nurzeniowa
Brak

Istnieje

Funkcja BH
Do ogrzewania pomieszczeń/
chłodzenia
i CWU

Schemat systemu

Zasobnik CWU
Moduł wewnętrzny THW5
bez wbudowanego
zasobnika CWU
THW1

Grzałka
elektryczna

Istnieje

Istnieje

Do ogrzewania pomieszczeń/
chłodzenia
i CWU

Moduł
wewnętrzny bez
wbudowanego
zasobnika CWU
THW1

PL

Grzałka
elektryczna

THW2

*Dwa zawory dwudrożne mogą spełniać tę samą funkcję co zawór 3-drożny.
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THW1: Zasilanie
THW2: Powrót
THW5: Z
 asobnik ciepłejwody użytkowej
(Opcjonalna część
PAC-TH011TK-E /
PAC-TH011TKL-E)

Strefa grzewcza

THW2
Istnieje

Czujnik temperatury

Zawór 3-drożny (*)
Zasobnik CWU
THW5

Elektryczna
grzałka zanurzeniowa

Strefa grzewcza

Zawór 3-drożny (*)

THW1: Zasilanie
THW2: Powrót
THW5: Z
 asobnik ciepłejwody użytkowej
(Opcjonalna część
PAC-TH011TK-E /
PAC-TH011TKL-E)
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5.7 Opcje zdalnego sterowania
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU wyposażony jest fabrycznie we
wbudowany główny sterownik. Należy do niego czujnik temperatury i graficzny interfejs
użytkownika do konfigurowania, przeglądania bieżącego stanu i uruchamiania funkcji.
Główny sterownik używany jest także do celów serwisowych. Dostęp do tych funkcji odbywa się poprzez chronione hasłem menu serwisowe.
Według Mitsubishi Electric największą efektywność pozwala uzyskać stosowanie automatycznej regulacji ogrzewania uwarunkowanej temperaturą pomieszczenia. Warunkiem
działania tej funkcji jest obecność czujnika pokojowego w głównym obszarze mieszkalnym.
Może to się odbywać na różne sposoby; najwygodniejsze z nich opisane są poniżej.
W części podręcznika, która dotyczy ogrzewania, znajdują się instrukcje ustawiania charakterystyki cieplnej oraz temperatury zasilania lub wnętrza (autoadaptacja).
Instrukcje ustawiania wejścia czujnika temperatury FTC zawiera punkt o ustawieniach
podstawowych.

Standardowa konfiguracja fabryczna

FTC

Jednostka zewnętrzna

Fabrycznym ustawieniem trybu grzania jest temperatura pomieszczenia (autoadaptacja).
Jeśli system nie zawiera czujnika pokojowego, należy zmienić to ustawienie na tryb charakterystyki cieplnej lub tryb temperatury zasilania.

Moduł wewnętrzny
bez wbudowanego
zasobnika CWU

Wskazówka: W trybie chłodzenia autoadaptacja nie jest dostępna.

Regulacja temperatury 1 obiegu grzewczego
Rodzaj regulacji A

Zdalny odbiornik
(opcjonalnie)

Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego i zdalnego sterownika
Mitsubishi Electric. Zdalny sterownik służy do monitorowania temperatury
pomieszczenia, ale można go także użyć, zamiast głównego sterownika, do
wprowadzania zmian w ustawieniach ogrzewania pomieszczeń i przygotowania CWU
(*1) oraz włączania trybu wakacyjnego.

20.0°C

FTC

20.0°C

Maks.
8
20.0°C

Jednostka zewnętrzna

Główny sterownik
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

20.0°C

Temperatura

Rodzaj regulacji B
Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego sterownika i podłączonego do
FTC czujnika temperatury Mitsubishi Electric. Czujnik temperatury służy do
monitorowania temperatury pomieszczenia, ale nie może wpływać na proces sterowania.
Zmiany w przygotowaniu CWU (*1) muszą jednak się odbywać za pomocą wbudowanego
w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU głównego sterownika.

FTC
Czujnik pokojowy
(opcjonalnie)

Podłączyć czujnik temperatury do złącza TH1 w FTC.
Do FTC może być zawsze podłączony tylko jeden czujnik temperatury.
Jednostka zewnętrzna

Główny sterownik
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Temperatura

Rodzaj regulacji C
Tego rodzaju regulacja odbywa się za pomocą głównego sterownika, który umieszczony jest
w pewnej odległości od modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU znajdującego się w innym pomieszczeniu. Wbudowany w głównym sterowniku czujnik temperatury
może służyć do monitorowania temperatury pomieszczenia na potrzeby autoadaptacji, podczas gdy wszystkie funkcje głównego sterownika są nadal dostępne.
Główny sterownik połączony jest z FTC dwużyłowym kablem bez polaryzacji o polu przekroju 0,75 mm² (we własnym zakresie) i maksymalnej długości 500 m.
Czujnik temperatury w głównym sterowniku może być używany pod warunkiem wymontowania głównego sterownika z modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU i zamontowania go w innym miejscu. W przeciwnym razie odczytywana będzie temperatura
modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU zamiast temperatury pomieszczenia, co zakłóci działanie ogrzewania pomieszczeń.

FTC
Sterownik główny
(zdalne
sterowanie)
Jednostka zewnętrzna
Moduł wewnętrzny
bez wbudowanego
zasobnika CWU

Wskazówka: P
 rzewody głównego sterownika muszą być ułożone w odległości 5 cm lub
większej od przewodów zasilania, aby nie docierały do nich zakłócenia elektryczne wytwarzane przez te przewody. (NIE kłaść przewodów głównego sterownika i zasilania w tej samej rurze elektroinstalacyjnej).

Temperatura

Rodzaj regulacji D (tylko temperatura zasilania lub charakterystyka cieplna)
Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego sterownika i własnego
termostatu podłączonego do FTC. Termostat służy do ustawiania maksymalnej
temperatury ogrzewania pomieszczenia. Zmiany w przygotowaniu CWU (*1) muszą
jednak się odbywać za pomocą zamontowanego na module wewnętrznym bez
wbudowanego zasobnika CWU głównego sterownika.
Podłączyć termostat do złącza IN1 w TBI.1 w FTC.
Do FTC może być zawsze podłączony tylko jeden termostat.
Zdalny sterownik także może pełnić funkcję termostatu.
*1 Jeśli dotyczy

FTC
20.0°C

Jednostka zewnętrzna

Główny sterownik
Moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika CWU

Termostat temperatury
pomieszczenia (we
własnym zakresie)

Temperatura
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Jeśli używany jest więcej niż jeden zdalny sterownik, centralny układ sterowania
przyjmuje zazwyczaj dla wszystkich pomieszczeń ustawienie temperatury wybrane
jako ostatnie, niezależnie od tego, na którym zdalnym sterowniku je wybrano. Między
tymi zdalnymi sterownikami nie istnieje żadna hierarchia.
Podłączyć zdalny odbiornik do FTC, postępując zgodnie z instrukcją obsługi zdalnego
sterownika. Ustawić przełącznik DIP SW 1-8 w pozycji ON. Zanim zdalny sterownik
zacznie być używany, skonfigurować w nim ustawienia wysyłania i odbierania danych
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu zdalnego sterownika.

Zdalny sterownik
(opcjonalnie)

5
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Regulacja temperatury 2 obiegów grzewczych
Rodzaj regulacji A

Zdalny odbiornik
Zdalny sterownik
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego i zdalnego sterownika Mitsubishi Electric oraz własnego termostatu. Zdalny sterownik służy do monitorowania temperatury wpomieszczenia w obiegu grzewczym 1, a termostat do monitorowania tempe20.0°C
ratury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2. Możliwe jest także przyporządkowanie
FTC
termostatu do obiegu grzewczego 1, a zdalnego sterownika do obiegu grzewczego 2.
Maks.
Zdalnego sterownika można użyć, zamiast głównego sterownika, do wprowadzania
8
20.0°C
zmian w ustawieniach ogrzewania pomieszczeń i przygotowania CWU oraz włączania
trybu wakacyjnego.
Jeśli używany jest więcej niż jeden zdalny sterownik, ostatnia regulacja/wymaganie
Obieg grzewczy 1
ustawienia temperatury obowiązuje we WSZYSTKICH pomieszczeniach należących do
tego samego obiegu grzewczego.
Jednostka zewnętrzna
Główny sterownik
Podłączyć zdalny odbiornik do FTC, postępując zgodnie z jego instrukcją obsługi. Usta20.0°C
wić przełącznik DIP SW 1-8 w pozycji ON. Zanim zdalny sterownik zacznie być używany, skonfigurować w nim ustawienia wysyłania i odbierania danych zgodnie z zaleceniaTermostat temperatuModuł wewnętrzny
mi zawartymi w instrukcji obsługi zdalnego sterownika.
bez wbudowanego
ry pomieszczenia (we
zasobnika CWU
Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia
własnym zakresie)
Obieg grzewczy 1 z regulacją wg temperatury wnętrza
w obiegu grzewczym 2.
Obieg
grzewczy 2
Termostat podłączany jest do IN6 w FTC. (Jeśli termostat przyporządkowany jest do (autoadaptacja)
Obieg grzewczy 2 z regulacją na podstawie charakterystyki cieplnej lub temperatury
obiegu grzewczego 1, należy go podłączyć do IN1 w TBI.1). (Patrz 5.2).
zasilania
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Rodzaj regulacji B
Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego sterownika i czujnika
temperatury Mitsubishi Electric oraz własnego termostatu podłączonego do FTC.
Czujnik temperatury służy do monitorowania temperatury wnętrza w obiegu
grzewczym 1, a termostat do regulowania temperatury pomieszczenia w obiegu
grzewczym 2.
Możliwe jest także przyporządkowanie termostatu do obiegu grzewczego 1, a czujnika
temperatury do obiegu grzewczego 2. Czujnik temperatury nie może wpływać na proces
sterowania. Zmiany w przygotowaniu CWU muszą jednak się odbywać za pomocą
zamontowanego na module wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU głównego
sterownika.

FTC

Czujnik temperatury
wnętrza
(opcjonalnie)
Obieg grzewczy 1

Jednostka zewnętrzna

Główny sterownik

20.0°C

Podłączyć czujnik temperatury do złącza TH1 w FTC.
Termostat temperatury
Do FTC może być zawsze podłączony tylko jeden czujnik temperatury.
Moduł wewnętrzny bez
pomieszczenia (we
wbudowanego zasobnika CWU własnym zakresie)
Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia
w obiegu grzewczym 2.
Obieg grzewczy 1 z regulacją wg temperatury wnętrza
Obieg grzewczy 2
(autoadaptacja)
Termostat podłączany jest do IN6 w FTC. (Gdy termostat przyporządkowany jest do Obieg grzewczy 2 z regulacją na podstawie charakterystyki cieplnej lub temperatury
zasilania
obiegu grzewczego 1, należy go podłączyć do IN1 w TBI.1). (Patrz 5.2).
Rodzaj regulacji C
Tego rodzaju regulacja odbywa się przy udziale głównego sterownika (z wbudowanym
czujnikiem temperatury), który wymontowano z modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU, aby monitorować temperaturę pomieszczenia obiegu grzewczego 1, oraz własnego termostatu, który monitoruje temperaturę wnętrza w obiegu grzewFTC
czym 2. Możliwe jest także przyporządkowanie termostatu do obiegu grzewczego 1,
Sterownik główny
a czujnika temperatury do obiegu grzewczego 2.
(zdalne
Wbudowany w głównym sterowniku czujnik temperatury może służyć do monitorowania
sterowanie)
temperatury wnętrza na potrzeby funkcji samoczynnego dostosowania, podczas gdy
wszystkie funkcje głównego sterownika są nadal dostępne. Główny sterownik połączony
Obieg grzewczy 1
jest z FTC dwużyłowym kablem bez polaryzacji o polu przekroju 0,75 mm² (we własnym
zakresie) i maksymalnej długości 500 m.
Moduł wewnętrzny
20.0°C
Jednostka zewnętrzna
Aby czujnik temperatury w głównym sterowniku działał, należy główny sterownik umieścić
bez wbudowanego
w pewnej odległości od modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU. W przeTermostat tempe
zasobnika CWU
ciwnym razie będzie on odczytywał temperaturę modułu wewnętrznego bez wbudowanego
ratury pomieszczezasobnika CWU, a nie pomieszczenia. Zakłóciłoby to działanie ogrzewania pomieszczeń.
nia (we własnym
Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia
zakresie)
w obiegu grzewczym 2. Termostat podłączany jest do IN6 w FTC. (Gdy termostat przyObieg grzewczy 2
porządkowany jest do obiegu grzewczego 1, należy go podłączyć do wejścia sygnału
zewnętrznego IN1 w TBI.1). (Patrz 5.2).
Obieg grzewczy 1: regulacja wg temperatury wnętrza (autoadaptacja)
Wskazówka: P
 rzewody kabla głównego sterownika muszą być ułożone w odległości 5 cm Obieg grzewczy 2: regulacja na podstawie charakterystyki cieplnej lub temperatury
zasilania
lub większej od przewodów zasilania, aby nie docierały do nich zakłócenia
elektryczne wytwarzane przez te przewody. (NIE kłaść przewodów kabla
głównego sterownika i zasilania w tej samej rurze elektroinstalacyjnej).
Rodzaj regulacji D
Tego rodzaju regulacji odbywa się przy udziale własnych termostatów podłączonych
do FTC. Jeden termostat przyporządkowany jest do obiegu grzewczego 1, a drugi
do obiegu grzewczego 2. Termostaty służą do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczeń w obiegu grzewczym 1 i obiegu grzewczym 2. Zmiany
w przygotowaniu CWU muszą jednak się odbywać za pomocą zamontowanego na
module wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU głównego sterownika.
Termostat obiegu grzewczego 1 podłączany jest do IN1 w TBI.1 w FTC.
Termostat obiegu grzewczego 2 podłączany jest do IN6 w TBI.1 w FTC.

FTC

Obieg grzewczy 1
20.0°C

Jednostka zewnętrzna

Główny sterownik

Moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika CWU
Obieg grzewczy 1, obieg grzewczy 2:
regulacja na podstawie charakterystyki cieplnej lub
temperatury zasilania
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Termostat
temperatury wnętrza
(we własnym zakresie)

Termostat temperatury
pomieszczenia
(we własnym zakresie)
Obieg grzewczy 2

*1 Jeśli dotyczy
*2. W przypadku powyższych rodzajów regulacji czujniki temperatury obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2 mogą być stosowane zamiennie. (Można np.
zmienić zdalny sterownik w obiegu grzewczym 1 i termostat temperatury wnętrza w obiegu grzewczym 2 na termostat temperatury wnętrza lub zdalny sterownik).
Zdalny sterownik także może pełnić funkcję termostatu.
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5.8 Użytkowanie karty pamięci SD
Moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU wyposażony jest w interfejs karty pamięci SD umieszczony na płytce drukowanej FTC.
Użycie karty pamięci SD pozwala na uproszczenie wykonywania ustawień
w głównym sterowniku oraz rejestrowanie przebiegu pracy. *1

(a) W
 celu wsunięcia karty SD należy ją docisnąć na tyle, aby się zatrzasnęła.
(b) W
 celu wysunięcia karty SD należy ją docisnąć na tyle, aby wyczuć / usłyszeć kliknięcie gniazda SD.
Wskazówka: Aby nie uszkodzić palców dłoni, nie dotykać ostrych krawędzi
złącza wtykowego (CN108) karty SD na płytce drukowanej FTC.

(a)
(b)

Logotypy

PL

<Zasady użytkowania>
(1) P
 osługiwać się tylko kartami pamięci SD spełniającymi normy SD. Sprawdzić,
czy na karcie pamięci SD znajduje się jeden z logotypów widocznych po prawej stronie.
(2) D
 o kart pamięci spełniających normy SD należą karty z napisem SD, SDHC,
miniSD, micro SD i microSDHC. Dostępne są karty o pojemności pamięci do
32 GB. Wybrać kartę, która jest odporna na maksymalną dopuszczalną temperaturę wynoszącą 55ºC.
(3) J eśli karta pamięci SD jest typu miniSD, miniSDHC, microSD lub micro
SDHC, włożyć ją do adaptera o kształcie karty SD.
(4) Na karcie pamięci SD można zapisywać dopiero po wyłączeniu blokady zapisu.
2 GB

(5) W
 yłączyć system, zanim wykonana zostanie operacja wsuwania lub wysuwania karty pamięci SD. Wsuwanie lub wysuwanie karty pamięci SD w czasie,
gdy system znajduje się pod napięciem, może spowodować utratę zapisanych
danych lub uszkodzenie karty SD.
*Płytka drukowana pozostaje pod napięciem jeszcze przez krótki czas od wyłączenia systemu. Poczekać z wsuwaniem lub wysuwaniem, dopóki nie zgasną wszystkie diody LED na płytce drukowanej FTC.
(6) Procesy odczytu i zapisu testowano na następujących kartach pamięci SD.
Nie gwarantujemy sprawności działania w przypadku innej specyfikacji.
Producent

Model

Data testu

Verbatim

#44015 0912-61

mar 2012

SanDisk

SDSDB-002G-B35

paź 2011

Panasonic

RP-SDP04GE1K

paź 2011

Arvato

2GB PS8032 TSB 24nm MLC cze 2012

Zanim użyta zostanie karta pamięci SD (także otrzymana w zestawie z jednostką), zawsze sprawdzać, czy układ sterowania FTC jest w stanie przeprowadzać na niej operacje odczytu i zapisu.
<Testowanie procesów odczytu i zapisu>
a) Sprawdzić, czy system podłączony jest poprawnie do napięcia zasilania.
Bliższe informacje na ten temat zawiera punkt 4.4.
(Nie włączać jeszcze systemu).
b) Wsunąć kartę pamięci SD.
c) Włączyć napięcie zasilania systemu.
d) G
 dy procesy odczytu i zapisu zakończone zostaną powodzeniem,
zaświeci dioda LED4. Jeśli dioda LED4 nadal miga lub nie świeci, układ
sterowania FTC nie jest w stanie przeprowadzić operacji odczytu lub
zapisu na tej karcie SD.
(7) Postępować zgodnie z instrukcjami i informacjami otrzymanymi od producenta
karty SD.
(8) J eśli karta pamięci SD rozpoznana została jako nieczytelna w kroku (6), sformatować ją. Być może w ten sposób stanie się ona czytelna.
Pobrać program do formatowania kart SD z następującej strony internetowej.
Strona główna SD Association: https://www.sdcard.org/home/
(9) FTC obsługuje system plików FAT, ale nie obsługuje systemu plików NTFS.
(10) F
 irma Mitsubishi Electric nie odpowiada za szkody, ani w całości, ani
częściowo, włącznie z brakiem możliwości zapisania danych na karcie SD,
a także zniszczeniem i utratą zapisanych danych itp. Zapisane dane należy
w razie potrzeby archiwizować.
(11)Nie dotykać elementów elektronicznych na płytce drukowanej FTC podczas
wsuwania lub wysuwania karty pamięci SD, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie płytki drukowanej.

Pojemność pamięci
2–32 GB*2
Klasy prędkości SD
Wszystkie
• Logo SD jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Logo miniSD jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Logo microSD jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
*1 D
 o modyfikowania ustawień głównego sterownika lub kontrolowania statystyk
roboczych wymagane jest oprogramowanie serwisowe Ecodan (na komputer
PC).
*2 J edna karta pamięci SD o pojemności 2 GB jest wystarczająca na rejestrowanie przebiegu pracy przez maksymalnie 30 dni.
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5.9 Główny sterownik

<Elementy głównego sterownika>
Pozycja

A

F1

F2

F3

F4

C

Funkcja

Wyświetlacz

Okno, w którym wyświetlane są wszystkie informacje.

B

Menu

Dostęp do ustawień systemu podczas
uruchamiania i późniejszych regulacji.

C

Wstecz

Powrót do poprzedniego menu.

D

Potwierdź

Wybieranie lub zapisywanie. (Przycisk wprowadzania)

E

Zasilanie/
wakacje

Gdy system jest wyłączony, pojedyncze wciśnięcie
tego przycisku powoduje włączenie systemu. Ponowne
naciśnięcie, gdy system jest włączony, uaktywnia tryb
wakacyjny. Przytrzymywanie wciśniętego przycisku
przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie systemu. (*1)

F1-4

Przyciski
funkcyjne

Do przewijania list menu i zmieniania ustawień.
Ich działanie zależne jest od menu widocznego na
wyświetlaczu A.

*1 W przypadku wyłączenia systemu lub przerwania dopływu zasilania elektrycznego zabezpieczenia jednostki wewnętrznej (np. funkcja zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego) nie działają. Należy pamiętać o tym, że moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU może ulec uszkodzeniu, gdy te
zabezpieczenia nie są aktywne.

E

B

Nazwa

A

D

<Symbole w menu głównym>
12

15

14 11

1

2

3

1

PL

2

Symbol

Opis

Program zwalczania legionelli
Pompa ciepła

Gdy widoczny jest ten symbol, aktywny jest program
zwalczania legionelli.
Normalny tryb pracy
Odszranianie
Tryb awaryjny

10
13

3

Ogrzewanie
elektryczne

4

Temperatura
docelowa

Gdy widoczny jest ten symbol, działa „ogrzewanie
elektryczne” (grzałka elektryczna lub zanurzeniowa
grzałka elektryczna).
Zadana temperatura zasilania
Zadana temperatura wnętrza

4

9

8

7

Okno główne

6

Charakterystyka cieplna
5

OPCJA

6
7
8

+
Z1

Z2

Informacja

5
9

Tryb ogrzewania/chłodzenia
pomieszczeń

10

Tryb ciepłej
wody
Tryb wakacyjny

11
12

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego znajdującego się
pod tym symbolem powoduje wyświetlenie menu
przeglądu.
Podwyższenie wymaganej temperatury
Obniżenie wymaganej temperatury
Naciskanie przycisku funkcyjnego znajdującego się
pod tym symbolem powoduje przełączanie obiegów
grzewczych 1 i 2.
Naciśnięcie przycisku funkcyjnego znajdującego się
pod tym symbolem powoduje wyświetlenie ekranu
informacyjnego.
Tryb ogrzewania
Obieg grzewczy 1 lub obieg grzewczy 2
Tryb chłodzenia
Tryb normalny lub ECO
Gdy widoczny jest ten symbol, aktywny jest „tryb
wakacyjny”.
Program czasowy
Zablokowany
Sterowanie przez serwer
Czuwanie
Czuwanie (*2)
Zatrzymanie
W ruchu

13

Bieżąca
temperatura

Bieżąca temperatura wnętrza

14

Bieżąca temperatura wody w zasobniku
ciepłej wody użytkowej
Przycisk menu jest zablokowany lub dezaktywowano przełączanie trybu pracy między trybem CWU
i ogrzewania w oknie opcji. (*3)

15

Włożona jest karta SD. Normalny tryb pracy.
Włożona jest karta SD. Niepoprawne działanie.
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2 Ta jednostka znajduje się w trybie czuwania, gdy inne jednostki wewnętrzne, zależnie od priorytetu, znajdują się w ruchu.
*3 M
 enu można blokować i odblokowywać, przytrzymując wciśnięte równocześnie przyciski WSTECZ i POTWIERDŹ przez 3 sekundy.

5

Konfigurowanie systemu

Ustawianie głównego sterownika
Gdy podłączone zostanie napięcie zasilania do jednostki zewnętrznej i modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU (patrz 4.4), można wprowadzać ustawienia podstawowe do systemu za pomocą głównego sterownika.
1. Sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki i pozostałe urządzenia zabezpieczające zamontowano poprawnie, oraz włączyć napięcie zasilania systemu.
2. Gdy główny sterownik włączony zostanie po raz pierwszy, automatycznie wyświetlone zostanie menu ustawień podstawowych, okno wyboru języka i okno ustawiania
daty i godziny.
3. Główny sterownik uruchomiony zostanie automatycznie. Poczekać około 6 minut na wczytanie menu obsługi.
4. Gdy sterownik gotowy jest do działania, w górnej części wyświetlone zostanie puste okno z poziomą linią.
5. W celu włączenia systemu nacisnąć przycisk Zasilanie/wakacje (E, str. 27). Wykonać ustawienia podstawowe w następujący sposób.

Menu główne
Menu ustawień głównych można wywołać, naciskając przycisk MENU. Aby ustawienia nie zostały przypadkowo zmienione przez nieprzeszkolonego użytkownika, istnieją dwa poziomy dostępu do ustawień głównych; menu serwisowe jest
chronione hasłem.
Poziom użytkownika — nacisnąć
Gdy przycisk MENU zostanie naciśnięty, ale bez przytrzymywania go, ustawienia
główne zostaną wyświetlone, ale nie będzie można ich zmienić. Umożliwia to
użytkownikowi wgląd w bieżące ustawienia, ale bez zmieniania parametrów.

Ciepła woda (CWU)

Poziom instalatora — przytrzymać
Gdy przycisk menu będzie przytrzymywany przez 3 s, wyświetlone zostaną ustawienia główne wraz ze wszystkimi dostępnymi funkcjami.

Menu główne
PL

Następujące ustawienia można (zależnie od poziomu dostępu) odczytywać lub
także modyfikować.
• Ciepła woda użytkowa (CWU)
• Ogrzewanie / chłodzenie
• Program czasowy
• Tryb wakacyjny
• Ustawienia podstawowe
• Serwis (chronione hasłem)

Przytrzymanie

Obsługa sterownika

▼

▼

● Aby wybrać funkcję, należy za pomocą przycisków F2 i F3 przechodzić po symbolach podmenu.
● Wybrany symbol wyświetlany jest w powiększeniu w środku okna.
● Aby modyfikować wybrane podmenu, nacisnąć POTWIERDŹ.
● Dalsze ustawienia wykonywać zgodnie z <Podmenu głównego sterownika>, przewijając je za pomocą przycisków
oraz wybierając za pomocą przycisków F1–F4.
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<Podmenu głównego sterownika>

Tylko instalator

Miejsce rozpoczęcia
Menu główne
F1

*

Informacja
Opcja

F4

Krótko
nacisnąć

F1 Priorytet przygotowania CWU

WŁ. ( )/WYŁ.

F2 CWU

WŁ. ( )/blokada ( )/program czasowy ( )

F3 Ogrzewanie / chłodzenie

WŁ. ( )/blokada ( )/program czasowy ( )

F4 Monitoring zużycia energii

Zużyta energia elektryczna

Menu
Menu
główne

F1

CWU
Ciepła woda
(CWU)

F2 (

CWU

<Patrz punkt
>

Ogrzewanie /
chłodzenie

Aktywne / nieaktywne
Maks. temp. CWU
Maks. spadek temp. CWU
Maks. czas pracy CWU
Blokada trybu CWU

EDYCJA)

F4 (

EDYCJA)

Temp. ciepłej wody
Częstość
Godzina rozpoczęcia
Maks. czas pracy
Czas w maks. temp.

Temp. wnętrza (

) / temp. zasilania (

) / charakterystyka cieplna (

) / Temp. zasilania chłodzenia

F2 (O.g. 2)

Temp. wnętrza (

) / temp. zasilania (

) / charakterystyka cieplna (

) / Temp. zasilania chłodzenia

F3 (PODGLĄD)

Podgląd charakterystyki cieplnej

F1

<Patrz punkt

Normalny/Eco

F3

Legionella

Legionella

PL

Przytrzymać

Wytworzona energia

Główne
menu

Przytrzymanie

Zacieniowane funkcje dotyczą
funkcji CWU.
Dostępne są one tylko wtedy,
gdy w systemie znajduje się
zasobnik CWU.

* Nacisnąć, aby przejść do 1. obiegu grzewczego.

(Strefa 1)

F1

>

F4 (

EDYCJA)

Edytowanie charakterystyki cieplnej

F2

O.g. 1

F2

Wybór o.g. 1/2

F3
F4

F2

O.g. 2

F3
F4

Program 2
Ustawienie przedziału
F4
( EDYCJA) czasu okna 1

F2

F3

Ustawienie
Czas działania
O.g. 1

F1

Wybór o.g. 1/2

Przedział czasu
programu 2
Okno podglądu

Program
czasowy
<Patrz punkt

O.g. 2

Tryb

O.g. 1

F1

Wybór o.g. 1/2

Program 1

>
Wybór
programu 1/2

Chłodzenie

O.g. 2
F4

Parametr charakterystyki
Dopasowanie
Parametr charakterystyki
Dopasowanie
F4

Podgląd programu czasowego Dzień
wybierz

Wybrać czas
Ustawienia temp.

Zapisz

F4

Podgląd programu czasowego

Dzień
wybierz

Wybrać czas
Ustawienia temp.

Zapisz

F4

Podgląd programu czasowego

Dzień
wybierz

Wybrać czas
Ustawienia temp.

Zapisz

F4

Podgląd programu czasowego

Dzień
wybierz

Wybrać czas
Ustawienia temp.

Zapisz

Podgląd programu czasowego

CWU
O.g. 1

F4

Podgląd programu czasowego

F4

Podgląd programu czasowego

F4

Podgląd programu czasowego

F4

Podgląd programu czasowego

F1

Wybór o.g. 1/2
O.g. 2

Tryb

O.g. 1

F1

Wybór o.g. 1/2

Program 2

Chłodzenie

O.g. 2
F4

CWU

Ogrzewanie /
Chłodzenie

Tryb wakacyjny
<Patrz punkt

>

F3
( EDYCJA)

Menu wakacyjne

CWU
Aktywne / nieaktywne
Aktywne / nieaktywne
F1

Podgląd programu czasowego

O. g. 1

F2

Wybór o.g. 1/2

O. g. 2

Zapisz

F4

Dzień
wybierz
Dzień
wybierz
Dzień
wybierz
Dzień
wybierz
Dzień
wybierz
Dzień
wybierz

Wybrać czas
Ustawienia temp.
Wybrać czas
Ustawienia temp.
Wybrać czas
Ustawienia temp.
Wybrać czas
Ustawienia temp.
Wybrać czas
Ustawienia temp.
Wybrać czas
Ustawienia temp.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ogrzewanie temp. wnętrza
Ogrzewanie temp. zasilania
Ogrzewanie temp. zasilania
Temp. wnętrza ogrzewania
Ogrzewanie temp. zasilania
Chłodzenie temp. zasilania

Data / godzina

rrrr/mm/tt/hh:mm

Język

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

Czas letni

WYŁ. / WŁ.

Wyświetlana temperatura WYŁ./Pomieszczenie/Zasobnik/Ponmieszczenie i zasobnik
Numer kontaktowy
Ustawienia
podstawowe
<Patrz punkt

Zegar

hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm

°C/°F

°C/°F
Wybór obiegu
grzewczego zdalnego
sterowania w pomieszczeniu

>

Ustawienia
Czujnik pokojowy

F1

Ustawienia
czujnika
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<c.d. na następnej stronie>

O.g. 1

Ustawienia
czujnika
Wybór czas/obieg
grzewczy

F2

Wybór o.g. 1/2

O.g. 2

Ustawienia
czujnika
Wybór czas/obieg
grzewczy

TH1/główny sterownik/
pomieszczenie RC1-8/ „Czas/
O. g.“
Ustawienie czasu
Ustawienie czujnika
TH1/główny sterownik/
pomieszczenie RC1-8/ „Czas/
O. g.“
Ustawienie czasu
Ustawienie czujnika
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<Podmenu głównego sterownika>

Tylko instalator

Miejsce rozpoczęcia

Zacieniowane funkcje dotyczą funkcji CWU.
Dostępne są one tylko wtedy, gdy w
systemie znajduje się zasobnik CWU.

Menu główne
Menu
Przytrzymanie

Menu
główne

Tryb ręczny
Ustawienia funkcji
Ustawienia czujnika
temperatury

Serwis

Ochrona
hasłem

<Patrz punkt

Przytrzymać
Ustawienie trybu ekonomicznego pompy
Grzałka elektryczna
(grzanie)

>

Dodatkowe ustawienia

Grzałka elektryczna (CWU)
Sterowanie zaworem
mieszającym

WŁ./WYŁ.
Opóźnienie
WŁ./WYŁ.
Opóźnienie
WŁ./WYŁ.(Grzałka elektryczna / elektryczna grzałka zanurzeniowa)
Opóźnienie
Czas działania
Częstotliwość

Minimum
Maksimum
Standardowe (pompa ciepła i grzałka elektryczna) / grzałka (tylko ogrzewanie
elektryczne) / Kocioł / hybrydowe (pompa ciepła i grzałka / kocioł)
Czujnik przepływu

Ustawienie źródła ciepła
Prędkość obrotowa pompy

Tryb
ogrze
wania

Ustawienia robocze

Zakres temperatury zasilania

Min. temp.
Maks. temp.

Regulacja wg temperatury

Tryb
Częstotliwość

Ustawianie różnicy temperatur
pompy ciepła

WŁ./WYŁ.
Dolna granica
Górna granica

PL

Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego

Temp. zasilania
Temp. zewnętrzna

Tryb symultaniczny

WŁ./WYŁ.
Temp. zewnętrzna
WŁ./WYŁ.
Temp. zewnętrzna
UstaTemp. zewnętrzna
wienia
hybryPriorytet
Temp. zewnętrzna/
dowe
koszty/CO2
Prąd elektryczny
Cena
Kocioł
energii

Tryb zimnej wody

Ustawienia kotła
*1

Program
Ustawienia
inteligentne

Emisja
CO2

Źródło ciepła

WŁ./WYŁ.

Temp. zasilania
(Podwyższenie)

Krok zmniejszenia temperatury
Zmniejszenie interwału

Temp. zasilania
(Obniżenie)
Ogrzewanie
elektryczne
Moc
Monitoring zużycia
energii
Ustawienia

Wejście pompy wody
Dopasowanie wytworzonej energii

Wydajność pompy ciepła
Sprawność kotła
Grzałka elektryczna 1
Moc
Grzałka elektryczna 2
Moc
Rozpoczęcie i zakończenie
Maks. temp.
Okresy maks. temp.
Krok podwyższ. temperatury
Zwiększenie interwału

Temp. zadana

Funkcja osuszania
podłogi (Bliższe
informacje znajdują
się na str. 33).

Prąd elektryczny
Kocioł

Grzałka elektryczna 1
Grzałka elektryczna 2
Elektryczna grzałka zanurzeniowa
Pompa 1
Pompa 2
Pompa 3

Licznik energii elktrycznej
Licznik energii cieplnej
Zewn. wprowadzanie
ustawień
Informacje robocze

Sterowanie zapotrzebowaniem (IN4)

WYŁ. (źródło ciepła)/kocioł

Zewnętrzny termostat (IN5)

Ogrzewanie/kocioł

Pomiar czujnika temperatury
Przegląd ustawień
Historia usterek
Ochrona za pomocą hasła
Główny sterownik
Ręczne
FTC
Reset
Karta SD
<c.d. z poprzedniej strony>

SD

Tak/Nie
Tak/Nie

Główny sterownik

Główny sterownik

SD

F1

F2

F3

Wybór danych do pobrania
Wybór danych do wysłania

*1 Bliższe informacje na ten temat zawiera instrukcja montażu PAC-TH011HT-E.
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Ciepła woda użytkowa (CWU) / program zwalczania legionelli

►Bliższe informacje na temat zasady działania zawiera instrukcja obsługi.
Należy pamiętać o tym że w trybie Antylegionella moc grzewcza pompy ciepła uzupełniana jest za pomocą grzałek elektrycznych (jeśli są zamontowane). Podgrzewanie
wody przez dłuższy czas jest nieefektywne i podwyższy koszty eksploatacji. Instalator powinien starannie zbadać, czy istnieje konieczność przeprowadzania zabiegów
zwalczania legionelli bez marnowania energii na zbyt długotrwałe podgrzewanie wody w zasobniku. Użytkownik końcowy powinien rozumieć, jak ważna jest ta funkcja.
PRZESTRZEGAĆ ZAWSZE MIEJSCOWYCH I KRAJOWYCH WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH ZWALCZANIA LEGIONELLI.

Ogrzewanie
►Bliższe informacje na temat zasady działania zawiera instrukcja obsługi.

Timer / programator czasowy
Programator czasowy może być ustawiany na dwa sposoby, np. jednym na lato, a drugim na zimę. (Nazywane są one „Program 1” i „Program 2”). Gdy podany zostanie
czas działania (w miesiącach) programu 1, reszta czasu działania automatycznie przypisywana jest jako program 2. W każdym programie można zaprogramować osobną
sekwencję trybów działania (ogrzewanie / przygotowanie CWU). Jeśli nie zostanie zaprogramowana żadna sekwencja działania programu 2, obowiązuje sekwencja z programu 1. Jeśli program 2 zaprogramowany zostanie na cały rok (np. od marca do lutego), obowiązuje tylko sekwencja działania z programu 2.
Podczas konfigurowania należy postępować w sposób opisany w ogólnej obsłudze (strona 28).
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Ustawianie programatora czasowego

Grzanie1

Na wyświetlaczu można przejrzeć bieżące ustawienia. Jeśli w trybie ogrzewania używane
są 2 obiegi grzewcze, można używać F1 jako przełącznika między obiegiem grzewczym 1
i obiegiem grzewczym 2. W górnej części wyświetlacza wyświetlone są dni tygodnia. Jeśli
dzień jest podkreślony, ustawienia wszystkich podkreślonych dni są identyczne.
Godziny nocy i dnia przedstawione są jako paski biegnące w poprzek nad główną częścią
wyświetlacza. Tam, gdzie pasek jest nieprzerwanie czarny, dopuszczalne jest (zależnie od
wyboru) ogrzewanie pomieszczeń i CWU.

Pn Wt Śr Czw Pt So N

Przycisk F1 pełni w trakcie programowania ogrzewania funkcję przełącznika zmiennej
ustawień między czasem a temperaturą. W ten sposób można ustawić niższą temperaturę
na kilka godzin, np. w nocy, gdy mieszkańcy śpią.

Okno podglądu

• Programator czasowy ogrzewania pomieszczeń i CWU ustawiany jest w taki sam sposób. Jednak w przypadku CWU jedynym zmiennym ustawieniem może być czas.
• Wybranie symbolu kosza powoduje skasowanie skutków ostatniej zapisanej operacji.
• Aby zapisać ustawienia, należy nacisnąć przycisk F4 zawierający funkcję ZAPISZ. W tym menu nie można używać przycisku POTWIERDŹ jako
ZAPISZ.

Tryb wakacyjny
►Bliższe informacje na temat zasady działania zawiera instrukcja obsługi.

Ustawienia podstawowe

Z poziomu ustawień podstawowych instalator może wykonywać następujące
ustawienia:
• Data / godzina
• Język
• Czas letni
• Wskaźnik temperatury
• Numer kontaktowy
• Zegar
• ºC/ºF
• Ustawienia czujnika pokojowego
Podczas konfigurowania należy postępować w sposób opisany w ogólnej obsłudze.
<Ustawienia czujnika pokojowego>
Podczas ustawiania czujnika pokojowego istotne jest, aby wybrać odpowiedni
czujnik pokojowy zależnie od trybu ogrzewania, w którym ma pracować system.

Grzanie1

2014

Okno ustawień czasu / obiegu grzewczego
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Pozycja
menu

Opis

Wybór Zdalny
sterownik
Obieg grzewczy

Gdy aktywna jest regulacja temperatury 2 obiegów grzewczych
i używane są zdalne sterowniki, należy wybrać w oknie wyboru
obiegu grzewczego numery obiegu grzewczego, które przyporządkowane zostaną poszczególnym zdalnym sterownikom.

Ustawienie
czujnika

Wybrać w oknie ustawień czujnika czujnik pokojowy, który ma
służyć do monitorowania temperatury wnętrza osobno obiegu
grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2.
Rodzaj regulacji
(strony 24–25)

Odpowiednie ustawienia podstawowe
czujnika pokojowego
Obieg grzewczy
1

Obieg grzewczy
2

Zdalny sterownik
1–8 (po jednym dla
obiegu grzewczego
1 i obiegu grzewczego 2)

*1

B

TH1

*1

C

Główny sterownik

*1

D

*1

*1

Jeśli stosowane
są różne czujniki
pokojowe zależnie
od sterowania czasowego

Czas/obieg
grzewczy*2

*1

A

*1. Nie podawać (gdy stosowany jest własny termostat wnętrzowy) zdalnego sterownika 1–8 (po jednym dla obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2) (gdy zdalny sterownik pełni
funkcję termostatu wnętrzowego)
*2. Wybrać w oknie ustawień czujnika czas / obieg grzewczy, aby
można było używać różnych czujników pokojowych zgodnie
ze sterowaniem czasowym ustawionym w menu wyboru czasu / obiegu grzewczego. Czujniki pokojowe mogą być przełączane czterokrotnie w ciągu 24 godzin.
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Menu serwisowe

Menu serwisowe zawiera funkcje przeznaczone dla instalatora lub serwisu. Zmienianie ustawień w tym menu przez użytkownika NIE jest wskazane. Z tego względu
wymagana jest ochrona hasłem, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do ustawień serwisowych.
Fabrycznie ustawione hasło to „0000”.
Podczas konfigurowania należy postępować w sposób opisany w ogólnej obsłudze.
Do poruszania się po menu serwisowym służą przyciski F1 i F2, za pomocą
których przewijana jest lista funkcji. Menu dzieli się na dwa okna i składa
z następujących funkcji:
1. Tryb ręczny
2. Ustawienia funkcji
3. Adaptacja czujników temperatury
4. Dodatkowe ustawienia
5. Ustawienie źródła ciepła
6. Prędkość obrotowa pompy
7. Ustawienia robocze
8. Ustawienia monitoringu zużycia energii
9. Ustawienia zewnętrznego wejścia
10. Informacje robocze
11. Pomiar czujnika temperatury
12. Przegląd ustawień
13. Historia usterek
14. Ochrona za pomocą hasła
15. Ręczne resetowanie
16. Karta SD

W niniejszej instrukcji montażu opisane są szczegółowo tylko następujące
funkcje:
1. Tryb ręczny
2. Dodatkowe ustawienia
3. Ustawienie źródła ciepła
4. Prędkość obrotowa pompy
5. Ustawienia robocze
6. Ustawienia monitoringu zużycia energii
7. Ustawienia zewnętrznego wejścia
8. Ochrona za pomocą hasła
9. Ręczne resetowanie
10. Karta SD
Informacje o pozostałych funkcjach można znaleźć w instrukcji serwisowej.

<Tryb ręczny>

W czasie napełniania systemu można przejąć kontrolę nad pompą obiegu grzewczego i zaworem
3-drożnym w trybie sterowania ręcznego.
Gdy wybrany jest tryb ręczny, w oknie wyświetlany jest mały symbol programu czasowego. Wybrana
funkcja pozostaje w trybie ręcznym maksymalnie przez 2 godziny. Ma to zapobiegać przypadkowemu
przejęciu kontroli nad FTC na stałe.
►Przykład
Naciśnięcie przycisku F3 powoduje włączenie trybu ręcznego zaworu 3-drożnego. Gdy wypełniony
zostanie zasobnik CWU, instalator powinien wrócić do tego menu i dezaktywować tryb ręczny,
naciskając F3. W przeciwnym razie tryb ręczny wyłączony zostanie po 2 godzinach i FTC przejmie
kontrolę nad zaworem 3-drożnym.
Trybu ręcznego i ustawień źródła ciepła nie można wybierać podczas pracy systemu. Wyświetlone zostanie wtedy okno z informacją, że instalator musi zatrzymać system, aby móc uaktywnić te tryby.
Zatrzymanie systemu następuje automatyczne po 2 godzinach od wykonania ostatniej operacji.

Obsługa ręczna
Pompa1

???

???

???

Okno menu trybu ręcznego

<Dodatkowe ustawienia>

Ta funkcja służy do ustawiania parametrów ewentualnych dodatkowych elementów używanych w systemie.
Pozycja menu
Ustawienie
energooszczędne pompy
Opóźnienie
Grzałka elektryczna
(ogrzewanie)
Opóźnienie

Funkcja/opis
Pompa wody zatrzymuje się automatycznie po upływie określonego czasu od
zakończenia pracy.
Czas do wyłączenia pompy*1
Do wyboru opcji „Z grzałką elektryczną (WŁ.)” lub „BEZ grzałki elektrycznej
(WYŁ.)” w trybie ogrzewania.
Minimalny czas do włączenia grzałki elektrycznej od momentu uruchomienia
trybu ogrzewania.
Grzałka elektryczna (CWU) Do wyboru opcji „Z (WŁ.)” lub „BEZ (WYŁ.)” osobno grzałki elektrycznej lub
elektrycznej grzałki zanurzeniowej w trybie CWU.
Opóźnienie
Minimalny czas, który potrzebny jest do włączenia grzałki elektrycznej lub
elektrycznej grzałki zanurzeniowej od momentu uruchomienia trybu CWU. (To
ustawienie dotyczy zarówno grzałki elektrycznej, jak i elektrycznej grzałki
zanurzeniowej).
Regulacja
Czas
Czas między „całkowitym otwarciem” (proporcja mieszania ciepłej wody 100%)
zaworu
działania
i „całkowitym zamknięciem zaworu” (proporcja mieszania zimnej wody 100%).
mieszające- Częstotliwość Częstotliwość (min) sterowania zaworem mieszającym.
go*2
Czujnik
Minimum
Minimalne natężenie przepływu odczytywane przez czujnik przepływu.
przepływu*3 Maksimum
Maksymalne natężenie przepływu odczytywane przez czujnik przepływu.

Dodatkowe ustawienia
Eko ustawienia pompy
Grzałka elektr (GRZANIE)
Grzałka elektr (CWU)
Reg zaworu mieszającego
Czujnik przepływu

Okno menu ustawień pomocniczych

*1. Skrócenie „czasu przed wyłączeniem pompy” może wydłużyć czas trwania trybu czuwania w trybie
ogrzewania/chłodzenia.
*2. Czas pracy należy ustawić stosownie do parametrów siłownika danego zaworu mieszającego. Zalecane
ustawienie częstotliwości wynosi 2 min (wartość standardowa). Jeśli ustawiony zostanie dłuższy czas,
nagrzewanie pomieszczenia może trwać dłużej.
*3. Nie zmieniać tego ustawienia, ponieważ odpowiada ono parametrom czujnika przepływu wbudowanego
w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU.

<Ustawienie źródła ciepła>

Fabrycznie ustawionym źródłem ciepła służącym do uzyskania stanu gotowości do pracy jest pompa ciepła
i wszystkie grzałki elektryczne. W menu głównym określane jest to jako standardowy tryb pracy.
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 ielu funkcji jest niedostępnych, dopóki działa jednostka wewnętrzna. Aby ustawić te funkcje, należy najpierw wyłączyć jednostkę wewnętrzną. Gdy instalator spróbuje
W
zmienić te ustawienia podczas pracy jednostki, komunikat w głównym sterowniku przypomni instalatorowi o tym, aby zakończyć jej działanie, aby móc kontynuować pracę. Wybór opcji „Tak” spowoduje zakończenie działania jednostki.
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<Ustawienia robocze>
Tryb ogrzewania
Ta funkcja umożliwia ustawienie temperatur zasilania w systemie Ecodan oraz przedziałów czasu, w których rejestrowane i przetwarzane są dane FTC na potrzeby autoadaptacji.
Pozycja menu
Zakres temperatur zasilania

Regulacja wg temperatury
pomieszczenia

Funkcja
Minimalna temperatura
Najwyższa temperatura
Tryb

Częstotliwość
Dopasowanie różn. temp.
pompy ciepła

Wł./Wył.
Dolna granica

PL

Górna granica

Zakres

Jednostka
ºC

Ustawienie
standardowe
30

Do ustawienia maksymalnej możliwej temperatury zasilania stosownie do 35–60
rodzaju stref grzewczych.

ºC

50

Ustawienia regulacji wg temperatury pomieszcenia
W trybie „Mocny” ustawienie temperatury zadanej wypływającej wody jest wyższe niż w trybie normalnym. Skraca to czas potrzebny do uzyskania zadanej
temperatury wnętrza, gdy jest ona względnie niska.*3
Możliwość wyboru zależnie od typu systemu stref grzewczych i budowy podłogi
(tzn. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, gruba lub cienka szlichta, drewno itp.)
Do zminimalizowania strat wskutek częstego włączania i wyłączania w porach roku o łagodniejszej temperaturze zewnętrznej.
Blokowanie działania pompy ciepła, dopóki temperatura zasilania nie spadnie poniżej zadanej plus dolna wartość graniczna.
Zezwolenie na działanie pompy ciepła, dopóki temperatura zasilania nie
wzrośnie powyżej zadanej plus górna wartość graniczna.

Normalny/
Mocny

--

Normalny

10–60

min

10

Wł./Wył.

—

Wł.

−9 – −1

ºC

-5

+3 – +5

ºC

+5

Do zminimalizowania strat wskutek częstego włączania i wyłączania w po- 25–45
rach roku o łagodniejszej temperaturze zewnętrznej.

<Tabela 5.6.1> Tryb ogrzewania (tabela regulacji wg temperatury wnętrza)
Wskazówka:
1. Minimalna temperatura zasilania, która blokuje działanie pompy ciepła, wynosi 20ºC.
2. M
 aksymalna temperatura zasilania, przy której dozwolone jest działanie pompy ciepła, równa jest maksymalnej temperaturze ustawionej w menu zakresu temperatury zasilania.
* Tryb „Mocny” jest mało wydajny i koszty jego działania są wyższe niż trybu normalnego.
Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
Pozycja menu
Funkcja/opis
Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego Funkcja, która zapobiega zamarznięciu obiegu wody, gdy temperatura zewnętrzna spadnie.
Temp. zasilania
Temperatura zadana wody wypływającej z obiegu wody podczas pracy z włączoną funkcją zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego. *2
Temp. zewnętrzna
Minimalna temperatura zewnętrzna, przy której rozpoczyna działanie funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
(3–20ºC lub **). Jeśli wybrane zostaną gwiazdki (**), funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nie będzie
aktywna. (tzn. istnieje ryzyko, że zamarznie woda w obiegu pierwotnym).
*1. Wyłączenie systemu powoduje, że funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nie jest aktywna.
*2. Temperatura zasilania 20°C wyznaczona jest na stałe i nie można jej zmienić.
Tryb symultaniczny
Tego trybu można używać w okresach, kiedy panują bardzo niskie temperatury
zewnętrzne. Równoczesne działanie umożliwia zarówno przygotowanie CWU, jak
i ogrzewanie pomieszczeń równocześnie, przy czym za ogrzewanie pomieszczeń
odpowiada pompa ciepła i/lub grzałka elektryczna, a za przygotowanie CWU elektryczna
grzałka zanurzeniowa. Ten tryb pracy dostępny jest tylko wtedy, gdy system zawiera
zasobnik CWU ORAZ elektryczną grzałkę zanurzeniową.
<Tryb dwuwartościowy>
Gdy ograniczona jest moc pompy ciepła przy niskiej temperaturze zewnętrznej, za ogrzewanie i przygotowanie CWU odpowiada grzałka elektryczna (oraz elektryczna grzałka
zanurzeniowa CWU, jeśli jest zamontowana). Funkcja ta powinna być używana tylko przy bardzo silnym mrozie. Zbyt często używanie TYLKO bezpośredniego ogrzewania
elektrycznego będzie powodowało podwyższone zużycie energii, a także może zmniejszyć trwałość grzałek i przynależnych do nich części.
Zadana temperatura zasilania
• Zakres temperatur zewnętrznych, w którym rozpoczyna się działanie trybu
(°C)
zimna, wynosi od -30°C do -10°C (domyślnie -15°C).
(h)
• System musi automatycznie wracać do normalnego trybu pracy. Dzieje się
(g) 45
(d)
tak wówczas, gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej temperatury
(e)
wybranej dla tego trybu pracy.
40
Funkcja suszenia jastrychu
Funkcja suszenia jastrychu zmienia zadaną temperaturę ciepłej wody stopniowo,
aby jastrych wysychał równomiernie, gdy zamontowane jest ogrzewanie podłogowe.
Gdy zakończone zostanie działanie w tym trybie. system zatrzymuje wszystkie
tryby pracy z wyjątkiem zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego.
W czasie działania funkcji suszenia jastrychu zadana temperatura zasilania
w obiegu grzewczym 1 jest taka sama jak w obiegu grzewczym 2.

35
30
(f)

(c)

(b)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dni

• T
 a funkcja jest niedostępna, gdy podłączona jest jednostka zewnętrzna PUHZ-FRP.
• Podłączyć przewody do zewnętrznych wejść termostatu wnętrzowego, sterowania zapotrzebowaniem i zewnętrznego termostatu, ponieważ inaczej nie będzie można osiągnąć zadanej temperatury zasilania.
Funkcje
Funkcja suszenia jastrychu
Krok podwyższenia
Temp. zasilania temperatury
(Podwyższenie)
Zwiększenie interwału
Krok obniżenia
Temp. zasilania temperatury
(Obniżenie)
Zmniejszenie interwału
Rozpoczęcie
i zakończenie
Temperatura
Maks. temp. docelowa
zadana
Maks. czas trwania temp.
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Sym- Opis
Opcja/
Jednostka Standardowe
bol
zakres
ustawienie
a
Włączyć tę funkcję i włączyć system za pomocą głównego sterownika; uruchomiony zostanie tryb suszenia. Wł./Wył. —
Wył.
b

Ustawienie kroku podwyższenia zadanej temperatury zasilania.

+1 – +10 ºC

+5

c

Ustawienie przedziału czasu, przez który utrzymywana ma być ta sama zadana temperatura zasilania.

1–7

2

d

Ustawienie kroku obniżenia zadanej temperatury zasilania.

−1 - −10 ºC

−5

e

Ustawienie przedziału czasu, przez który utrzymywana ma być ta sama zadana temperatura zasilania.

1–7

2

f

Ustawienie zadanej temperatury zasilania na początku i na końcu pracy.

25–60 h ºC

30

g
h

Ustawienie maksymalnej zadanej temperatury zasilania.
Ustawienie przedziału czasu, przez który utrzymywana ma być maksymalna zadana temperatura zasilania.

25–60 h ºC
1 – 20
Dzień

45
5

Dzień

Dzień
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<Ustawienia monitoringu zużycia energii>

W tym menu można ustawić wszystkie parametry, które wymagane są do rejestrowania zużycia prądu lub energii cieplnej, która została wytworzona i wyświetlona
w głównym sterowniku. Parametrami jest moc grzałki elektrycznej, wydajność zasilania pompy ciepła i impuls licznika energii cieplnej.
Podczas konfigurowania należy postępować w sposób opisany w ogólnej obsłudze.
Dla pompy 1 obok tego ustawienia można także wybrać opcję ***.
Jeśli wybrana zostanie opcja ***, system rozumie to jako „fabrycznie zamontowana pompa”. Patrz punkt [Monitoring zużycia energii] w „3. Informacje techniczne”.

<Ustawienia zewnętrznych wejść>
Sterowanie zapotrzebowaniem (IN4)
Wybór opcji „WYŁ.” w czasie, gdy wysyłany jest sygnał do IN4, wymusza
całkowite zatrzymanie działania źródła ciepła, a wybór opcji „Kocioł” powoduje
zatrzymanie działania pompy ciepła i grzałki elektrycznej oraz uruchomienie
trybu kotła.
Zewnętrzny termostat (IN5)
Wybór opcji „Ogrzewanie” w czasie, gdy wysyłany jest sygnał do IN5, powoduje
uruchomienie autonomicznego działania ogrzewania elektrycznego, a wybór
opcji „Kocioł” powoduje uruchomienie trybu kotła.
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<Ochrona za pomocą hasła>

Ochrona za pomocą hasła służy do uniemożliwienia dostępu osób nieuprawnionych i nieprzeszkolonych do menu serwisowego.

Resetowanie hasła
Jeśli użytkownik zapomni wprowadzone przez siebie hasło lub serwisuje jednostkę, której sam nie montował, może przywrócić fabrycznie ustawione hasło 0000.
1.	Przewijać menu z ustawieniami głównymi funkcji, aż podświetlone zostanie
menu serwisowe.
2. Nacisnąć POTWIERDŹ.
3. Wyświetlona zostanie prośba o wpisanie hasła.
4. Przytrzymać wciśnięte przyciski F3 i F4 przez 3 s.
5.	Wyświetlone zostanie pytanie, czy kontynuować i przywrócić domyślne hasło.
6. Nacisnąć przycisk F3, aby zresetować.
7. Przywrócone zostało hasło 0000.

<Ręczne resetowanie>

Gdyby kiedykolwiek zaszła potrzeba przywrócenia ustawień fabrycznych, można
to zrobić poprzez funkcję ręcznego resetowania. Należy podkreślić, że w ten sposób przywracane są domyślne wartości WSZYSTKICH funkcji.

Ochrona hasłem
Ustaw nowe hasło
Naciśnij aby potwierdzić

Okno wpisywania hasła

Ochrona hasłem
Ustaw nowe hasło
Akutalizacja?

<Karta SD>

Stosowanie karty SD upraszcza ustawianie głównego sterownika
na miejscu.
* Do wykonywania ustawień potrzebne jest oprogramowanie serwisowe Ecodan
(do uruchamiania na komputerze PC).

Okno wpisywania hasła
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Raz w roku wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić przegląd modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU. Przeglądy i naprawy jednostki
zewnętrznej muszą być wykonywane przez wyszkolonego instalatora Mitsubishi
Electric, który dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Prace
w obrębie instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifiko-

wanego elektryka. Dokonywanie napraw lub modyfikacji „na własną rękę” przez
nieuprawnioną osobę może unieważnić gwarancję i/lub spowodować uszkodzenie modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU oraz obrażenia
ciała.

Podstawowe procedury usuwania usterek w module wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU
Poniższą tabelę należy przekazać użytkownikowi jako pomoc w razie ewentualnych problemów. Lista ta nie jest wyczerpująca i wszystkie problemy powinny być analizowane przez instalatora lub inną wykwalifikowaną osobę. Użytkownicy nie mogą samodzielnie podejmować prób naprawiania systemu. System nie może nigdy pracować
z pominiętymi lub zablokowanymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Objaw usterki

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Zimna woda z punktów poboru
wody
(Systemy z zasobnikiem CWU)

Planowany okres wyłączenia sterownika

Skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować czasy wyłączenia

Ciepła woda z zasobnika CWU zużyta w całości

Sprawdzić, czy system pracuje w trybie CWU, i poczekać, aż zasobnik
CWU ponownie się nagrzeje.

Nie działa pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne

Zwrócić się do instalatora.

System ogrzewania nie osiąga
ustawionej temperatury.

Wybrano tryb wakacyjny, programu czasowego lub zakazu

Skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia.

Niepoprawnie wymierzone grzejniki

Zwrócić się do instalatora.

W pomieszczeniu, gdzie znajduje się czujnik temperatury,
panuje inna temperatura niż w reszcie mieszkania.

Przenieść czujnik temperatury do bardziej zdatnego pomieszczenia.

Problem z baterią *tylko w przypadku zdalnego sterownika Wypróbować moc baterii i wymienić wyczerpaną
radiowego
baterię na nową.
Jeśli woda w obiegu cyrkulacyjnym zbytnio się nagrzeje,
tryb chłodzenia uruchamiany jest z pewnym opóźnieniem,
aby chronić jednostki zewnętrzne.

Normalny tryb pracy.

 dy temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, tryb chłoG
dzenia nie jest uruchamiany, aby przewody wodociągowe
nie zamarzły.

Jeśli funkcja ochrony przed zamarzaniem jest zbędna, należy poprosić
instalatora o zmianę ustawień.

W trybie CWU rozgrzana jest
strefa grzewcza. (Rośnie temperatura wnętrza).

Być może w zaworze 3-drożnym znajdują się zanieczysz- Zwrócić się do instalatora.
czenia lub ze względu na awarię ciepła woda może przepływać na stronę ogrzewania.

Program czasowy uniemożliwia
działanie systemu, ale
jednostka zewnętrzna pracuje.

Aktywna jest funkcja ochrony przed zamarzaniem.

Pompa pracuje przez krótki czas
bez przyczyny.

Mechanizm chroniący pompę przed zapchaniem, który Normalny proces, żadne działanie nie jest potrzebne.
zapobiega osadzaniu się kamienia.

Słychać mechaniczne odgłosy
z modułu wewnętrznego bez
wbudowanego zasobnika CWU

Włączanie / wyłączanie grzałek

Głośne odgłosy
w przewodach rurowych

System jest zapowietrzony

Odpowietrzyć grzejniki (jeśli są zamontowane). Jeśli objawy nadal występują, należy zwrócić się do instalatora.

Poluzowane przewody rurowe

Zwrócić się do instalatora.

Woda wycieka z zaworu przelewowego.

System jest przegrzany i znajduje się pod wysokim ciśnie- Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła i ewentualne dodatkowe
niem.
elektryczne grzałki zanurzeniowe, a następnie zwrócić się do instalatora.
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System chłodzenia nie obniża
temperatury do ustawionego
poziomu. (TYLKO w przypadku
urządzeń ERSC)

Normalny proces, żadne działanie nie jest potrzebne.

Normalny proces, żadne działanie nie jest wymagane.

Zawór 3-drożny zmienia ustawienie z trybu CWU na tryb Normalny proces, żadne działanie nie jest potrzebne.
ogrzewania lub odwrotnie.

Woda kapie w niewielkiej ilości Zanieczyszczenie może uniemożliwiać szczelne zamknię- Obracać grzybkiem zaworu we wskazanym kierunku, dopóki nie rozlegnie
z zaworu przelewowego.
cie zaworu.
się odgłos zatrzaśnięcia. W ten sposób uwolniona zostanie niewielka
ilość wody, która wypłucze zanieczyszczenia z zaworu. Należy zachować
szczególną ostrożność, ponieważ uwalniana woda jest gorąca. Jeśli z zaworu nadal kapie, należy zwrócić się do instalatora, ponieważ zapewne
uszkodzona jest uszczelka gumowa i wymaga wymiany.
Na wyświetlaczu głównego ste- Jednostka wewnętrzna lub zewnętrzna zgłasza nieporownika wyświetlony jest kod prawny stan.
błędu.

Zanotować kod błędu i zwrócić się do instalatora.

<Awaria zasilania>
Wszystkie ustawienia zachowane zostają przez 1 tydzień po zaniku zasilania elektrycznego. Jeśli zasilania elektrycznego brakuje dłużej, zachowana pozostaje TYLKO data
i godzina.
Bliższe informacje na ten temat zawiera instrukcja serwisowa.
<Opróżnianie modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU>
OSTRZEŻENIE: SPUSZCZANA WODA MOŻE BYĆ BARDZO GORĄCA
1. Zanim opróżniony zostanie moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU, należy go odłączyć od napięcia zasilania, aby nie przepaliła się grzałka elektryczna.
2. Odłączyć moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU od obiegu pierwotnej i spuścić wodę z modułu. Proces ten musi odbywać się przy użyciu stosownego
węża odpornego na wysoką temperaturę.
3. Spuścić za pomocą wbudowanego zaworu spustowego i węża resztę wody z grzałki elektrycznej, aby bezpiecznie opróżnić jednostkę.
4. Gdy opróżniony zostanie moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU, woda pozostaje w następujących elementach. Spuścić całkowicie wodę przez kontrolę
wnętrza danego elementu.
• Odmulacz (zdjąć pokrywę).
• Zawór bezpieczeństwa (nacisnąć zawór).
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Kody usterki
Kod

Usterka

L3

Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu grzewczego

L4

Zabezpieczenie przed przegrzaniem zasobnika CWU

L5
L6
L8
L9

LC

LF

LH

LJ

LL

J0
P1
P2
P6

J1 – J8

Awaria czujnika temperatury jednostki wewnętrznej (THW1, THW2, THW5, THW6,
Skontrolować rezystancję czujników temperatury.
THW7, THW8, THW9)
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe obiegu grzewczego
Patrz opis działania do kodu L3
Niepoprawne działanie w trybie ogrzewania
Podłączyć czujnik temperatury, który się odłączył.
Patrz opis działania do kodu L3 Jeśli nie działa sam czujnik przepływu,
Wykrycie niskiego strumienia przepływu w obiegu pierwotnym przez czujnik przepły- wymienić go na nowy.
wu (czujniki przepływu 1, 2, 3)
UWAGA: Zawory pompy mogą być gorące, należy zachować ostrożność.
Sprawdzić, czy zadana temperatura kotła podczas grzania przekracza
wartość graniczną. (Patrz instrukcja do czujnika temperatury „PACTH011HT-E”)
Prędkość przepływu obiegu grzewczego z kotła może być obniżona.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu kotła
Sprawdzić, czy występują następujące problemy:
• Wyciek wody
• Zapchany zawór odcinający odmulacza
• Niepoprawne działanie pomp obiegu grzewczego.
Awaria czujnika temperatury kotła (THWB1, THWB2)
Skontrolować rezystancję czujników temperatury.
Niepoprawne działanie w trybie kotła
Patrz opis działania do kodu L8 Skontrolować stan kotła.
Sprawdzić, czy kabel czujnika przepływu jest w dobrym stanie i poprawnie
Awaria czujnika przepływu
podłączony.
Prędkość przepływu obiegu grzewczego z kotła może być obniżona.
Sprawdzić, czy występują następujące problemy:
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe obiegu kotła
• Wyciek wody
• Zapchany zawór odcinający odmulacza
• Niepoprawne działanie pomp obiegu grzewczego.
Skontrolować przyłącze czujnika temperatury wody w zasobniku CWU
(THW5).
Niepoprawne działanie w trybie CWU (typu zewnętrznej płyty HEX)
•P
 rędkość przepływu w obiegu wody pitnej może być obniżona.
• Skontrolować sprawność pomp obiegu grzewczego.
W przypadku trybu kotła sprawdzić, czy przełącznik DIP SW1-1 ustawiony
jest w pozycji ON (z kotłem) i przełącznik DIP SW2-6 ustawiony jest w pozycji ON (z buforem).
Niepoprawne ustawienia przełącznika DIP na płytce drukowanej FTC.
W przypadku regulacji temperatury 2 obiegów grzewczych sprawdzić, czy
przełącznik DIP SW2-7 ustawiony jest w pozycji ON (praca z 2 obiegami
grzewczymi) i przełącznik DIP SW2-6 ustawiony jest w pozycji ON (z
buforem).
Sprawdzić, czy kabel przyłączeniowy jest w dobrym stanie i poprawnie
Brak komunikacji między FTC a zdalnym odbiornikiem
podłączony.
Czujnik temperatury (temperatura wnętrza) (TH1) Awaria
Skontrolować rezystancję czujnika temperatury.
Czujnik temperatury (dot. temperatury cieczy) (TH2) Awaria
Skontrolować rezystancję czujnika temperatury.
Patrz opis działania do kodu L3
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe płytowego wymiennika ciepła
Sprawdzić, czy ilość czynnika chłodniczego jest poprawna.
Brak komunikacji między bezprzewodowym odbiornikiem a bezprzewodowym sterownikiem.

Sprawdzić, czy bateria w zdalnym sterowniku jest wyczerpana.
Skontrolować współdziałanie zdalnego odbiornika i zdalnego sterownika.
Skontrolować komunikację bezprzewodową. (Patrz instrukcja systemu
bezprzewodowego)

Sprawdzić, czy kabel przyłączeniowy jest w dobrym stanie i poprawnie
podłączony.
Sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna jest wyłączona.
Sprawdzić, czy kabel przyłączeniowy jest w dobrym stanie i poprawnie
E6 – EF Brak komunikacji między FTC a jednostką zewnętrzną
podłączony.
Patrz instrukcja serwisowa jednostki zewnętrznej.
Sprawdzić, czy włączone są obie jednostki. Sprawdzić, czy kabel przyłąE9
Jednostka zewnętrzna nie odbiera sygnału od jednostki wewnętrznej.
czeniowy jest w dobrym stanie i poprawnie podłączony.
Patrz instrukcja serwisowa jednostki zewnętrznej.
U*, F*
Awaria jednostki zewnętrznej
Patrz instrukcja serwisowa jednostki zewnętrznej.
Wskazówka: W celu skasowania kodu usterki należy wyłączyć system (nacisnąć przycisk E na głównym sterowniku i przytrzymać go przez 3 s).
E0 – E5 Brak komunikacji między głównym sterownikiem a FTC
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LE

Działanie
Prędkość przepływu może być obniżona. Sprawdzić, czy występują następujące problemy:
• Wyciek wody
• Zapchany zawór odcinający odmulacza
• Niepoprawne działanie pompy obiegu grzewczego (ten kod usterki może
zostać wyświetlony podczas napełniania obiegu pierwotnego; jeśli kontynuowane będzie napełnianie, kod usterki zniknie).
Skontrolować elektryczną grzałkę zanurzeniową (CWU) oraz jej
wyłącznik instalacyjny.

6

Przeglądy i usuwanie usterek

Przegląd roczny
Co najmniej raz w roku specjalista posiadający niezbędne kwalifikacje musi przeprowadzić przegląd modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU. Podczas
przeglądu mogą być stosowane wyłącznie oryginalne części zamienne Mitsubishi Electric. NIGDY nie należy omijać elementów zabezpieczających ani nie włączać urządzenia, gdy te urządzenia nie są całkowicie sprawne. Bliższe informacje na ten temat zawiera instrukcja serwisowa.
Wskazówka:
Po kilku miesiącach od montażu należy wymontować i umyć zawór odcinający odmulacza modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU oraz ewentualnie inne zawory odcinające odmulacza, które zamontowane zostały poza modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU. Jest to szczególnie
istotne podczas prac montażowych wykonywanych na istniejącym systemie.
Oprócz dorocznego przeglądu systemu wymagana jest wymiana lub kontrola niektórych elementów i części zużywalnych po określonym czasie eksploatacji systemu.
Szczegółowe instrukcje zawarte są w poniższych tabelach. Wymiana i kontrola części musi być zawsze wykonywana przez osobę wykwalifikowaną i przeszkoloną.
Elementy, które wymagają regularnej wymiany
Element
Zawór bezpieczeństwa
Odpowietrznik (autom. / ręczny)
Kurek odpływu (obieg pierwotny
/
wody pitnej)
Manometr sterowania grupowego*

Elementy, które wymagają regularnej kontroli

Cykl wymiany

Możliwe usterki

Element

6 lat

Nieszczelność wskutek korozji
mosiądzu / miedzi
(odcynkowanie)

Cykl kontroli

Możliwe usterki

Elektryczna grzałka
zanurzeniowa (CWU)

2 lat

Upływ prądu, który
wyzwala wyłącznik instalacyjny (ogrzewanie
jest zawsze WYŁĄCZONE)

Pompa obiegu grzewczego

20 000 godzin
(3 lata)

Awaria pomp obiegu
grzewczego

Części jednorazowego użytku
* O-Ring
* Uszczelka

PL

Wskazówka:
Uszczelkę pompy należy wymieniać przy okazji każdego okresowego przeglądu (co 20 000 godzin w ruchu lub co 3 lata).
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Formularze inżynierskie
Gdyby zmienione zostały ustawieniami standardowe, należy zanotować nowe ustawienie w kolumnie „Ustawienie instalacji”. Ułatwi to później jego znalezienie, gdyby system miał być inaczej użytkowany lub musiała zostać wymieniona płytka drukowana.
Protokół uruchomienia/ustawień instalacji
Okno głównego sterownika

Parametr
Temp. pomieszczenia, grzanie Obieg grzewczy 1
Temp. pomieszczenia, grzanie Obieg grzewczy 2*1
Ogrzewanie temp. zasilania Obieg grzewczy 1
Ogrzewanie temp. zasilania Obieg grzewczy 2*1
Temp. zasilania chłodzenie w obiegu grzewczym 1*12
Temp. zasilania chłodzenie w obiegu grzewczym 2*12

Główne

Grzanie wg charakterystyki cieplnej w obiegu grzewczym 1
Grzanie wg charakterystyki cieplnej w obiegu grzewczym 2

Opcja

Tryb wakacyjny
Priorytet trybu CWU
CWU
Ogrzewanie / chłodzenie
Monitoring zużycia energii
Tryb pracy
CWU*13
Maks. temp. CWU
Spadek temp. CWU
Maks. czas pracy CWU
Blokada trybu CWU
Program zwalczania legionelli*13 Aktywny
Temp. ciepłej wody
Częstość
Godzina rozpoczęcia
Maks. czas pracy
Czas w maks. temp.
Ogrzewanie/chłodzenie*12
Tryb pracy obiegu grzewczego 1

Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 1
Temp. zasilania Obieg grzewczy 1
Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 2*1
Temp. zasilania Obieg grzewczy 2*1
Temperatura Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 1
Temp. zasilania Obieg grzewczy 1
zasilania
dolna wartość Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 2*1
zadana
Temp. zasilania Obieg grzewczy 2
Dopasowanie Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 1
Temp. zasilania Obieg grzewczy 1
Temp. zewnętrzna Obieg grzewczy 2*1
Temp. zasilania Obieg grzewczy 2*1
CWU*13
Wakacje
Ogrzewanie/chłodzenie*12
Ogrzewanie wg temp. wnętrza obiegu grzewczego 1
Ogrzewanie wg temp. wnętrza obiegu grzewczego 2*1
Temp. zasilania Ogrzewanie obiegu grzewczego 1
Temp. zasilania Ogrzewanie obiegu grzewczego 2*1
Temp. zasilania Chłodzenie obiegu grzewczego 1*12
Temp. zasilania Chłodzenie obiegu grzewczego 2*12
Język
Ustawienia podstawowe
°C/°F
Czas letni
Wskaźnik temperatury
Zegar
Charakterystyka
cieplna

Ustawienie

Temperatura
zasilania
Górna wartość
zadana

Ustawienie czujnika pokojowego obiegu grzewczego 1
Ustawienie czujnika pokojowego obiegu grzewczego 2*1
Wybór obiegu grzewczego pokojowego zdalnego sterownika*1
Menu serwisowe

THW1
Kalibracja
czujnika temperatury THW2
THW5
THW6
THW7
THW8
THW9
THWB1
THWB2
Dodatkowe ustawie- Tryb ekonomiczny pompy
nia
Ogrzewanie elektryczne
(Tryb ogrzewania)
Ogrzewanie elektryczne
(CWU)*13

Sterowanie zaworem
mieszającym
Czujnik przepływu

EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CS/RU
°C/°F
Wł./Wył.
Wnętrze/zasobnik/wnętrze i zasobnik/wył.
hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm

Charakterystyka cieplna
−15°C
50°C
−15°C
40°C
35°C
25°C
35°C
25°C
—
—
—
—
Nieaktywny
Aktywny
15°C
15°C
35°C
25°C
25°C
25°C
PL
°C
Wył.
Wył.
hh:mm

TH1/główny sterownik/pomieszczenie RC1-8/„Czas/obieg
TH1
grzewczy”
TH1/główny sterownik/pomieszczenie RC1-8/„Czas/obieg
TH1
grzewczy”

Obieg grzewczy 1
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0 °C
−10°C - +10°C
0°C
Wł./wył.*6
Wł.
Opóźnienie
10 min
Ogrzewanie pomieszczeń: Wł. (używane)/wył. (nieużywane) Wł.
Opóźnienie włączenia ogrzewania elektrycznego (5–180 min) 30 min
CWU: Wł. (używane)/wył.
Grzałka elektryczna
Wł.
(nieużywane)
Elektryczna grzałka CWU: Wł. (używane)/wył.
Wł.
zanurzeniowa
(nieużywane)
Opóźnienie włączenia ogrzewania elektrycznego
15 min
(15–30 min)
Praca (10–240 s)
120 s
Interwał (1–30 min)
2 min
Minimum (0–100 l/min)
5 l/min
Maksimum (0–100 l/min)
100 l/min
Obieg grzewczy 1/obieg grzewczy 2

*1 Ustawienia dotyczące obiegu grzewczego 2 można zmieniać pod warunkiem, że uaktywniona jest regulacja temperatury 2 obiegów grzewczych (przełączniki DIP SW
2-6 i SW 2-7 znajdują się w pozycji ON).
*2 W przypadku urządzeń bez grzałki elektrycznej i elektrycznej grzałki zanurzeniowej ustawiona temperatura może nie zostać osiągnięta, zależnie od temperatury zewnętrznej.
*3 Dolna granica wynosi -15°C zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej.
*4 Dolna granica wynosi -13°C zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej.
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*5 Dolna granica wynosi -14°C zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej.
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Tryb pracy obiegu grzewczego 2*1

10°C – 30°C
10°C – 30°C
25°C – 60°C
25°C – 60°C
5°C – 25°C
5°C – 25°C
−9°C – + 9°C
−9°C – + 9°C
Aktywny/nieaktywny/ustawiony czas
Wł./Wył.
Wł./wył./program czasowy
Wł./wył./program czasowy
Zużyta energia elektryczna / wytworzona energia
Normalny/Eco
40°C – 60°C*2
5°C – 30°C
30–120 min
30–120 min
Tak/Nie
60°C – 70°C*2
1–30 dni
00:00–23:00
1–5 h
1–120 min
Ogrzewanie wg temp. pomieszczenia / ogrzewanie
wg temp. zasilania/ ogrzewanie wg charakterystyki
cieplnej / chłodzenie wg temp. zasilania
Ogrzewanie wg temp. pomieszczenia / ogrzewanie
wg temp. zasilania/ ogrzewanie wg charakterystyki
cieplnej / chłodzenie wg temp. zasilania
−30°C - +33°C *3
25°C–60°C
−30°C - +33°C *3
25°C – 60°C
−28°C - +35°C *4
25°C – 60°C
−28°C - +35°C *4
25°C – 60°C
−29°C – +34°C*5
25°C – 60°C
−29°C – +34°C*5
25°C – 60°C
Aktywne / nieaktywne
Aktywne / nieaktywne
10°C – 30°C
10°C – 30°C
25°C – 60°C
25°C – 60°C
5°C – 25°C
5°C - 25°C

Standardowe Ustawienie
Uwagi
ustawienie
instalacji
20°C
20°C
45°C
35°C
15°C
20°C
0°C
0°C
—
—
Wł.
Wł.
—
Normalny
50°C
10°C
60 min
30 min
Tak
65°C
15 dni
03:00
3h
30 min
Te m p . p o mieszczenia
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Przeglądy i usuwanie usterek

Formularze inżynierskie

Protokół uruchomienia/ustawień instalacji (c.d. z poprzedniej strony)
Okno głównego sterownika

Prędkość obrotowa pompy (1–5)
Standardowe/grzałka/kocioł/hybrydowe*7
Min. temp. (25–45°C)
Maks. temp. (35–60°C)

Standardowe
ustawienie
5
Standardowe
30°C
50°C

Tryb (Normalny/Mocny)
Interwał (10–60 min)
Wł./wył.*6
Dolna granica (−-9 – −1°C)
Górna granica (+3 – +5°C)
Temp. zewnętrzna (3–20°C) / **

Normalny
10 min
Wł.
-5°C
5°C
5°C

Wł./wył.*6
Temp. zewnętrzna (−30 – +10°C)*4
Wł./wył.*6
Temp. zewnętrzna (−30 – −10°C)*4
Ustawienia pra- Temp. zewnętrzna (−30 –
cy hybrydowej
+10°C)*4
Priorytet (temp. zewn./koszt/CO2)

Wył.
−15°C
Wył.
−15°C
−15°C

Parametr

Menu serwiso- Prędkość obrotowa pompy
Ustawienie źródła ciepła
we
Ustawienia Tryb ogrzewania
robocze
*8

Zakres temperatur
zasilania
*10
Regulacja wg temp.
pomieszczenia
Dopasowanie
różnicy temperatur
pompy ciepła
Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego*11
Tryb symultaniczny (CWU/ogrzewanie)
Tryb dwuwartościowy
Tryb kotła

Inteligentne
ustawienia

Cena
energii
*9

PL

Emisja
CO2

Źródło
ciepła

Funkcja suszenia jastrychu

Wł./wył.*6
Temp. zadana

Temp. zasilania
(Podwyższenie)
Temp. zasilania
(Obniżenie)
Ustawienia
monitoringu
zużycia
energii

Ustawienia
zewnętrznych wejść

Moc grzałki
elektrycznej

Prąd elektryczny
(0,001–999 */kWh)
Kocioł
(0,001–999 */kWh)
Prąd elektryczny
(0,001–999 kg CO2/
kWh)
Kocioł (0,001–999 kg
CO2/kWh)
Moc pompy ciepła
(1–40 kW)
Sprawność kotła
(25–150%)
Moc grzałki elektrycznej 1
(0–30 kW)
Moc grzałki elektrycznej 2
(0–30 kW)

Rozpoczęcie i zakończenie (25–
60°C)
Maks. temp. (25–60°C)
Maks. czas trwania temp. (1–20 dni)
Krok podwyższenia temperatury (+1
– +10°C)
Zwiększenie interwału (1–7 dni)
Krok obniżenia temperatury (−1 –
−10°C)
Zmniejszenie interwału (1–7 dni)

Moc grzałki
elektrycznej 1
Moc grzałki
elektrycznej 2
Moc elektrycznej
grzałki zanurzeniowej
Dopasowanie wytworzonej energii
Wlot pompy wody
Pompa 1
Pompa 2
Pompa 3
Licznik prądu
Licznik energii cieplnej
Sterowanie zapotrzebowaniem (IN4)
Zewnętrzny termostat (IN5)

Tryb grzałki / tryb kotła

Ustawienie
instalacji

Uwagi

Temp. zewnętrzna
0,5 */kWh
0,5 */kWh
0,5 kg CO2/
kWh
0,5 kg CO2/
kWh
11,2 kW
80%
2 kW
4 kW
Wył.
30°C
45°C
5 dni
+5°C
2 dni
−5 °C
2 dni

0–30 kW

2 kW

0–30 kW

4 kW

0–30 kW

0 kW

−50 – +50%
0 - 200 lub ***(fabrycznie zamontowana pompa)
0–200 W
0–200 W
0,1/1/10/100/1000 impulsów/kWh
0,1/1/10/100/1000 impulsów/kWh
WYŁ. źródło ciepła / tryb kotła

0%
***
0W
0W
1 impuls/kWh
1 impuls/kWh
Tryb
kotła
Tryb
kotła

*6 Wł.: funkcja jest aktywna; wył.: funkcja nie jest aktywna.
*7 Gdy przełącznik DIP SW1-1 znajduje się w pozycji OFF, czyli „BEZ kotła”, lub przełącznik DIP SW2-6 znajduje się w pozycji OFF, czyli „BEZ zbiornika mieszającego”, nie
można wybrać trybu kotła ani hybrydowego.
*8 Dotyczy tylko pracy w trybie regulacji wg temperatury wnętrza.
*9 „*” w „*/kWh” oznacza kwotę w walucie (np. €, £ itp.)
*10 Dotyczy tylko pracy w trybie ogrzewania wg temperatury wnętrza.
*11 Jeśli wybrane zostaną gwiazdki (**), funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nie będzie aktywna. (tzn. istnieje ryzyko, że zamarznie woda w obiegu pierwotnym).
*12 Ustawienia trybu chłodzenia dostępne są tylko w jednostkach typu ERS*.
*13 Dostępne tylko wtedy, gdy w systemie znajduje się zasobnik CWU.
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Informacje uzupełniające

Zbieranie czynnika chłodniczego (odsysanie) tylko w systemach split
Odpowiednie instrukcje zawiera punkt „Zbieranie czynnika chłodniczego” w instrukcji montażu lub instrukcji serwisowej jednostki zewnętrznej.

Tryb awaryjny kotła
Tryb ogrzewania zapewniany jest przez kocioł.
Bliższe informacje na ten temat zawiera instrukcja montażu PAC-TH011HT-E.
<Montaż i konfigurowanie systemu>
1. Ustawić przełącznik DIP-SW 1-1 w pozycji ON (Z kotłem) oraz SW2-6 w pozycji ON (Ze zbiornikiem mieszającym).
2. Zamontować czujniki temperatury THWB1 (temp. zasilania) i THWB2 (temp. powrotu) *1 w obiegu kotła.
3. Podłączyć przewód wyjściowy (OUT10: tryb kotła) do wejścia sygnału (wejście termostatu wnętrzowego) w kotle. *2
4. Zamontować jeden z następujących termostatów wnętrzowych. *3
Zdalny sterownik (opcjonalnie)
Termostat temp. wnętrza (we własnym zakresie)
		 Sterownik główny (zdalne sterowanie)
*1 Czujnik temperatury kotła jest częścią opcjonalną.
*2 Do wyjścia OUT10 nie jest doprowadzane napięcie.
*3 Ogrzewanie kotłem włączane i wyłączane jest przez termostat temperatury wnętrza.
<Ustawienia zdalnego sterownika>
1. Otworzyć Menu serwisowe > Ustawienie źródła ciepła i wybrać opcję „Kocioł” lub „Hybrydowe”. *4
2. Otworzyć Menu serwisowe > Ustawienia robocze > Ustawienia kotła, aby wykonać dokładniejsze ustawienia pracy „hybrydowej”.
*4 Podczas pracy „hybrydowej” przełączanie między pompą ciepła (i grzałką elektryczną) i kotłem jako źródłem ciepła odbywa się automatycznie.
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Sterowanie więcej niż jedną jednostką zewnętrzną
Istnieje możliwość wykonywania większych systemów zawierających maksymalnie 6 jednostek zewnętrznych tego samego typu.
Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU może służyć jako jednostka slave w układzie sterowania więcej niż jedną jednostką zewnętrzną.
Bliższe informacje na ten temat zawiera instrukcja montażu PAC-IF061/062B-E.
Jednostki PAC-IF051/052B-E nie można podłączyć do modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU.
Skontrolować typoszereg podłączonej jednostki master.
<Ustawienie przełączników DIP>
• Ustawić przełącznik DIP SW4-1 w pozycji ON „Aktywne: Sterowanie więcej niż jedną jednostką zewnętrzną”.
• Pozostawić przełącznik DIP SW4-2 w pozycji OFF (ustawienie standardowe) (ustawienie master/slave: slave).
• Ustawić przełącznik DIP SW1-3 w pozycji ON, gdy moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU podłączony jest do zasobnika CWU.
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Do instalatorów: Zanim niniejsza instrukcja oddana zostanie klientowi, należy dopisać
w niej swoje dane teleadresowe.

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