
Hydrobox
Seria EHSC
Seria EHPX
Seria ERSC

DLA INSTALATORAINSTRUKCJA MONTAŻU
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy od początku do końca przeczytać niniejszą 
instrukcję oraz instrukcję montażu jednostki zewnętrznej, przed zamontowaniem skrzynki hydrobox. Językiem 
oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe są tłumaczeniem oryginału.
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Skróty i słowniczek
Nr Skróty/Słowo Opis
1 Tryb krzywej kompensacji Ogrzewanie przestrzeni z uwzględnieniem kompensacji temperatury otoczenia na zewnątrz budynku
2 COP Współczynnik wydajności (Coefficient of Performance) - wydajność pompy ciepła
3 Tryb chłodzenia Chłodzenie przestrzeni za pomocą konwektora wentylatorowego lub chłodzenia podłogowego (patrz element nr 20 na niniejszej liście.) 
4 Tryb DHW Tryb ogrzewania wody do użytku domowego na potrzeby pryszniców, umywalek, itp.
5 Natężenie przepływu Prędkość, z jaką woda krąży w układzie głównym
6 Temperatura przepływu Temperatura, z jaką woda jest doprowadzana do układu głównego
7 Funkcja ochrony przed zamarzaniem Program sterowania ogrzewaniem, który zapobiega przed zamarznięciem rur z wodą
8 FTC4 Sterownik temperatury przepływu, płytka drukowana, której zadaniem jest sterowanie układem
9 Tryb grzania Ogrzewanie przestrzeni za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego (patrz element nr 21 na niniejszej liście.)

10 Hydrobox Obudowa jednostki wewnętrznej, w której znajdują się elementy hydrauliczne (BEZ zbiornika DHW)
11 Legionella Bakterie potencjalnie występujące w instalacji hydraulicznej, pod prysznicem i w zbiornikach z wodą, która może spowodować chorobę 

legionistów
12 Tryb LP Tryb zapobiegania chorobie legionistów (Legionella prevention) – funkcja w układach ze zbiornikami wody, która zapobiega rozwojowi 

bakterii Legionella
13 Model scalony Płytowy wymiennik ciepła w zewnętrznej pompie ciepła
14 PRV Zawór nadciśnieniowy (Pressure relief valve)
15 Czynnik chłodniczy Związek wykorzystywany w układzie pompy ciepła, który przechodzi przez fazę zmiany z gazu w ciecz
16 Temperatura powrotna Temperatura, z jaką woda jest dostarczana z układu głównego
17 Model rozdzielony Płytowy wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej
18 TRV Termostatyczny zawór grzejnikowy (Thermostatic radiator valve) –zawór na wejściu lub wyjściu z grzejnika, który steruje wydajnością cieplną
19 Chłodzenie podłogowe System rur pod podłogą, w których krąży woda, a który chłodzi powierzchnię podłogi w celu chłodzenia pomieszczenia/przestrzeni.
20 Ogrzewanie podłogowe System rur pod podłogą, w których krąży woda, a który ogrzewa powierzchnię podłogi w celu ogrzewania pomieszczenia/przestrzeni.
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Proszę uważnie przeczytać poniższe środki bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE:
Środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby nie doszło do obra-
żeń ani śmierci.

 UWAGA:
Środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia jednostki.

Niniejszą instrukcję montażu wraz z instrukcją użytkowania należy po zamontowaniu pozostawić przy produkcie w celu późniejszego użycia.
Firma Mitsubishi Electric nie odpowiada za awarie części kupowanych lokalnie, które nie należą do zakresu dostawy. 

• Koniecznie przeprowadzać okresowe czynności konserwacyjne.
• Koniecznie przestrzegać lokalnych przepisów.
• Koniecznie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

  OSTRZEŻENIE
Część mechaniczna

Użytkownik nie może montować, demontować, przemieszczać, modyfikować ani naprawiać skrzynki hydrobox ani jednostek zewnętrznych. Zadania te należy zlecić 
autoryzowanemu instalatorowi lub technikowi. Jeśli użytkownik nieprawidłowo zamontuje lub zmodyfikuje jednostkę, może dojść do wycieku wody, porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru.
Jednostkę zewnętrzną należy pewnie zamocować na twardej płaskiej powierzchni o wystarczającej nośności.
Skrzynkę hydrobox należy ustawić na twardej płaskiej powierzchni o nośności wystarczającej do tego, aby udźwignąć jej wagę w stanie napełnienia, aby nie doszło do 
nadmiernego hałasu ani drgań.
Nie ustawiać mebli ani urządzeń elektrycznych pod jednostką zewnętrzną ani skrzynką hydrobox.
Rury odprowadzające z urządzeń awaryjnych/zabezpieczających skrzynki hydrobox należy zamontować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Stosować tylko akcesoria i i części zamienne zatwierdzone przez firmę Mitsubishi Electric, a ich montaż zlecić wykwalifikowanemu technikowi.

Część elektryczna
Wszystkie prace elektryczne musi wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.
Jednostki muszą być zasilane odpowiednim zasilaniem i prawidłowym napięciem, a także należy stosować wyłączniki automatyczne.
Instalacja elektryczna musi być zgodna z krajowymi przepisami dotyczącymi. Połączenia muszą być bezpieczne i bez naprężenia na zaciskach.
Prawidłowo uziemić jednostkę.

Informacje ogólne
Nie pozwalać dzieciom i zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu skrzynki hydrobox i jednostek zewnętrznych.
Nie używać gorącej wody podgrzanej przez pompę ciepła bezpośrednio do picia lub gotowania. Może to wywołać chorobę u użytkownika.
Nie stawać na jednostkach.
Nie dotykać przełączników mokrymi rękami.
Coroczne kontrole techniczne skrzynki hydrobox i jednostki zewnętrznej powinna wykonywać wykwalifikowana osoba.
Nie kłaść zbiorników z cieczą na skrzynce hydrobox.  Jeśli ciecz wycieknie lub rozleje się na skrzynkę hydrobox, może dojść do uszkodzenia jednostki i/lub pożaru.
Nie kłaść ciężkich przedmiotów na skrzynce hydrobox.
Podczas montażu, przemieszczania lub serwisowania skrzynki hydrobox należy stosować tylko podany w specyfikacji czynnik chłodniczy (R410A) do napełniania rur 
z czynnikiem chłodniczym. Nie mieszać go z żadnym innym czynnikiem chłodniczym oraz całkowicie usunąć powietrze z rur. Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem 
chłodniczym, może to spowodować nienormalnie wysokie ciśnienie w rurze z czynnikiem chłodniczym i doprowadzić do wybuchu lub innych zagrożeń.
Zastosowanie jakiegokolwiek czynnika chłodniczego innego niż podany w specyfikacji dla danego systemu spowoduje usterkę mechaniczną lub nieprawidłowe działanie 
systemu lub awarię jednostki. W najgorszym przypadku może to prowadzić do poważnych utrudnień w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu.
W trybie grzania, aby uniknąć uszkodzenia elementów grzejących na skutek zbyt gorącej wody, ustawić docelową temperaturę przepływu minimalnie 2ºC poniżej 
maksymalnej dopuszczalnej temperatury wszystkich elementów grzejących. Dla Strefy2 ustawić docelową temperaturę przepływu minimalnie 5ºC poniżej maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury przepływu wszystkich elementów grzejących w układzie Strefy2.

  UWAGA
Stosować czystą wodę, która spełnia lokalne normy jakości w podstawowym układzie. 
Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w miejscu, w którym występuje wystarczający przepływ powietrza, zgodnie ze schematami w instrukcji montażu jednostki 
zewnętrznej. 
Skrzynka hydrobox powinna być umieszczona wewnątrz budynku w celu zminimalizowania strat ciepła. 
Rury z wodą w głównym układzie między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną powinny być jak najkrótsze w celu zminimalizowania strat ciepła.
Dopilnować, aby kondensat z jednostki zewnętrznej był odprowadzony rurą z podstawy, aby nie dopuścić do powstania kałuż z wodą.
Usunąć jak największą ilość powietrza z układu wodnego.
Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować ususzenie. Zapewnić wentylację zgodną z EN378-1.
Koniecznie owinąć izolację wokół rur. Bezpośredni kontakt z nieosłoniętą rurą może spowodować oparzenia lub odmrożenia.
Pod żadnym pozorem nie wkładać baterii do ust, aby ich przypadkowo nie połknąć.
Połknięcie baterii może spowodować udławienie i/lub zatrucie.
Zamontować jednostkę na sztywnej konstrukcji, aby nie dopuścić do nadmiernego hałasu lub drgań podczas eksploatacji.
W przypadku odłączenia zasilania od skrzynki hydrobox (lub wyłączenia systemu) przez dłuższy czas, należy spuścić z niej wodę.
Należy podjąć środki zapobiegawcze w głównym układzie wodnym w celu zapobiegania uderzeniom wodnym, takie jak blokada przeciw uderzeniom wodnym, zgodnie z 
wytycznymi producenta.
Aby nie dopuścić do kondensacji na nadajnikach, dostosować odpowiednio temperaturę przepływu, a także ustawić niższą wartość graniczną temperatury przepływu w 
miejscu montażu.
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  UWAGA (TYLKO MODELE ROZDZIELONE)
<Używanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A>
Używać bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu C1220 miedziano-fosforowego do łączenia rur z czynnikiem chłodniczym. Upewnić się, że 
wnętrza rur są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, takich jak związki siarki, utleniacze, zanieczyszczenia lub pył. Stosować rury o podanej grubości. 
(patrz punkt 4.4.) Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie w przypadku ponownego wykorzystania istniejących rur, w których znajdował się czynnik chłodniczy R22.
- Wymienić obecne nakrętki rozszerzane oraz ponownie rozszerzyć rozszerzane części.
- Nie używać cienkich rur. (patrz punkt 4.4.)
Rury, które mają zostać zastosowane podczas montażu, przechowywać wewnątrz budynku i zapewnić szczelne zamknięcie obu końców rur do momentu lutowania. 
(pozostawić złączki kolanowe, itp. w opakowaniu.) Jeśli do rur z czynnikiem chłodniczym przedostanie się pył, zanieczyszczenia, wilgoć, może dojść do pogorszenia 
właściwości oleju do klimatyzacji lub awarii sprężarki.
Używać oleju estrowego, eterowego, alkilobenzynowego (niewielka ilość) jako oleju do klimatyzacji wlewanego do rozszerzanych części. W przypadku zmieszania oleju 
mineralnego z olejem do klimatyzacji, może dojść do pogorszenia właściwości oleju.
Nie używać czynnika chłodniczego innego niż R410A. W przypadku użycia innego czynnika chłodniczego chlor spowoduje pogorszenie właściwości oleju.
Należy używać poniższych narzędzi zaprojektowanych specjalnie do użycia z czynnikiem chłodniczym R410A. Do używania czynnika chłodniczego R410A niezbędne są 
poniższe narzędzia. W przypadku pytań skontaktować się z najbliższym dystrybutorem.

Narzędzia (do R410A)

Zawór manometryczny Narzędzie do nakrętek rozszerza-
nych

Przewód zasilający Przyrząd do regulacji rozmiaru
Detektor gazu Adapter pompy próżniowej

Klucz dynamometryczny Elektroniczna waga do napełniania 
czynnikiem chłodniczym

Należy koniecznie używać odpowiednich narzędzi. Jeśli do rur z czynnikiem chłodniczym przedostanie się pył, zanieczyszczenia, wilgoć, może dojść do pogorszenia 
właściwości oleju do klimatyzacji.
Nie używać siłownika do napełniania, cylindrycznego zbiornika pomiarowego, podczas uzupełniania czynnika chłodniczego R410A w stanie gazowym. Podczas przepom-
powywania czynnika chłodniczego do siłownika do napełniania, skład czynnika chłodniczego zmieni się i wydajność systemu zostanie zmniejszona.  

  OSTRZEŻENIE (TYLKO MODELE ROZDZIELONE)
Nie wypuszczać czynnika chłodniczego do atmosfery, jeśli czynnik chłodniczy wycieknie podczas montażu, przewietrzyć pomieszczenie.
Stosować odpowiednie narzędzia do czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem.
Podczas odpompowywania czynnika chłodniczego, należy zatrzymać sprężarkę przed odłączeniem rur czynnika chłodniczego.
Podczas montażu jednostki pewnie podłączyć rury z czynnikiem chłodniczym przed uruchomieniem sprężarki.
Po zakończeniu montażu sprawdzić czy czynnik chłodniczy się nie ulatnia.
Stosować tylko czynnik chłodniczy R410A. Nie pozwolić na to, aby do rur przedostało się powietrze. Niestosowanie się do tych instrukcji spowoduje awarię mechaniczną, 
awarię systemu lub, w najgorszym przypadku, poważne zagrożenie bezpieczeństwa produktu.
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4. Parownik
(wymiennik ciepła powietrza zewnętrznego)

Celem niniejszej instrukcji jest poinstruowanie kompetentnych osób na temat 
bezpiecznego i efektywnego montażu i pierwszego uruchomienia systemu hy-
drobox. Grupa odbiorców niniejszej instrukcji to kompetentni hydraulicy oraz/lub 

inżynierowie chłodnictwa, który uczestniczyli oraz zaliczyli wymagane szkolenie 
produktowe Mitsubishi Electric oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje do monta-
żu skrzynki bez wentylacji do podgrzewania wody hydrobox, zgodnie z przepisami 
danego kraju.

Przegląd systemu
Moduł powietrze - woda (Air to Water - ATW) firmy Mitsubishi Electric do systemu 
pomp ciepła ze skrzynką hydrobox składa się z następujących komponentów; ze-
wnętrzna pompa ciepła oraz wewnętrzna skrzynka hydrobox, w której znajduje się 
główny sterownik.

Jak działa pompa ciepła
Ogrzewanie powierzchni oraz DHW
Pompy ciepła pobierają energię elektryczną i energię cieplną o temperaturze nie 
wyższej niż 130ºC z powietrza na zewnątrz w celu ogrzewania czynnika chłodni-
czego, który z kolei podgrzewa wodę do użytku domowego oraz do ogrzewania 
przestrzeni. Wydajność pompy ciepła określa się mianem Współczynnika wydaj-
ności lub COP - jest to stosunek ciepła dostarczanego do zużywanej energii. Pom-
pa ciepła działa najbardziej efektywnie podczas generowania niskich temperatur 
przepływu.

Działanie pompy ciepła jest podobne do działania lodówki (stanowi jego odwrot-
ność). Proces ten jest znany jako cykl sprężania par, a poniżej znajduje się bar-
dziej szczegółowe wyjaśnienie.

Pierwsza faza rozpoczyna się w momencie, gdy czynnik chłodniczy jest zimny i 
znajduje się pod niskim ciśnieniem.
1. Czynnik chłodniczy w układzie jest sprężany przechodząc przez sprężarkę. 

Staje się gorącym, mocno sprężonym gazem. Temperatura wzrasta zwykle do 
60°C.

2. Gorący czynnik chłodniczy w postaci gazowej wówczas skrapla się przecho-
dząc przez jedną stronę płytowego wymiennika ciepła. Ciepło z czynnika chłod-
niczego w postaci gazowej jest przenoszone do strony chłodnicy (strona wod-
na) wymiennika ciepła. Wraz ze spadkiem temperatury czynnika chłodniczego 
jego stan zmienia się z gazowego w ciekły.

3. Teraz jako chłodna ciecz nadal znajduje się pod wysokim ciśnieniem. W celu 
zmniejszenia ciśnienia ciecz przepływa przez zawór rozprężny. Ciśnienie spa-
da, ale czynnik chłodniczy pozostaje chłodną cieczą.

4. Ostatnim etapem tego cyklu jest przejście czynnika chłodniczego przez parow-
nik i zamiana w parę. Właśnie w tym momencie czynnik chłodniczy pochłania 
część wolnej energii cieplnej z powietrza zewnętrznego.

Tylko czynnik chłodniczy przechodzi przez ten cykl; woda jest ogrzewana w mo-
mencie przepływania przez płytowy wymiennik ciepła. Energia cieplna z czynnika 
chłodniczego przechodzi przez płytowy wymiennik ciepła do wody w chłodnicy, 
która zwiększa swoją temperaturę. Ta podgrzana woda trafia do układu głównego 
oraz krąży i jest wykorzystywana w układzie ogrzewania przestrzeni oraz zbiornika 
DHW (jeśli występuje w systemie).

Odnawialna energia cieplna o niskiej tempera-
turze pobierana ze środowiska

Wykorzystana 
energia elektryczna

Wydajność energii cieplnej

2. Skraplacz
(płytowy wymiennik ciepła)

1. Sprężarka3. Zawór rozprężny

Wstęp2

2. Wstęp



20°C

5

Wstęp2
PL

Przegląd elementów sterujących
Z przodu jednostki wewnętrznej wbudowany jest Sterownik temperatury przepływu 
4 (FTC4). Urządzenie to steruje działaniem zewnętrznej pompy ciepła oraz jed-
nostki wewnętrznej. Zaawansowana technologia oznacza, że dzięki wykorzystaniu 
pompy ciepła ze sterownikiem FTC4 można nie tylko poczynić oszczędności w 
porównaniu z tradycyjnymi systemami wykorzystującymi paliwa płynne, ale także 
w porównaniu z wieloma innymi pompami ciepła dostępnymi na rynku.

Jak wyjaśniono we wcześniejszym rozdziale "Jak działa pompa ciepła", pompy 
ciepła są najbardziej wydajne w przypadku tłoczenia wody o niskiej temperaturze 
przepływu. Zaawansowana technologia sterownika FTC4 umożliwia utrzymanie 
temperatury w pomieszczeniu na pożądanym poziomie przy wykorzystaniu jak 
najniższej temperatury przepływu w pompie ciepła.

Sterownik ten wykorzystuje czujniki temperatury w układzie grzewczym do moni-
torowania temperatury powietrza oraz temperatury przepływu. Sterownik na bie-
żąco aktualizuje i porównuje te dane z poprzednimi danymi w celu przewidywania 
zmian temperatury w pomieszczeniach oraz odpowiedniego dostosowania wydaj-
ności pompy ciepła. Dzięki monitorowaniu nie tylko temperatury zewnętrznej, ale 
także temperatury w pomieszczeniach oraz w układzie wodnym, ogrzewanie jest 
bardziej stabilne i zminimalizowane są nagłe wzrosty wydajności grzania.  Dzięki 
temu potrzebna jest ogólnie niższa temperatura przepływu.

<Jak to działa>
Sterownik FTC4 regularnie otrzymuje dane na temat temperatury z czujników tem-
peratury w układzie grzewczym. Najnowsze dane wraz z poprzednimi odczytami 
temperatury są wykorzystywane do przewidywania temperatury przepływu wyma-
ganej do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu może być podłączony przewodowo lub 
można wykorzystać bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Mitsubishi Electric, 
ponieważ ma on wbudowany czujnik temperatury. Więcej informacji na temat opcji 
czujnika temperatury w pomieszczeniu znajduje się w rozdziale "Opcje pilota zdal-
nego sterowania". (strona 33)

Czujnik temp 
w pomieszczeniu

Czujnik temp powrotnej

Czujnik temp przepływu

Czujnik  
temp  
otoczenia

FTC4
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Części składowe

<Rysunek 3.2>

<Rysunek 3.1>

Numer Część
1 Skrzynka rozdzielcza i elektryczna
2 Sterownik główny
3 Manometr
4 Zbiornik wyrównawczy
5 Zawór napełniania zbiornika wyrównawczego
6 Automatyczny odpowietrznik
7 Podgrzewacz przepływowy
8 Zawór spustowy
9 Pompa obiegowa wody
10 Zawór nadciśnieniowy
11 Przełącznik przepływowy
12 Płytowy wymiennik ciepła
13 Zawór mieszający

A Wlot z ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW (powrót główny)

B
Wylot do ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW 
(przepływ główny)

C Czynnik chłodniczy (płynny)
D Czynnik chłodniczy (gazowy)

E
Wylot z zaworu nadciśnieniowego (instalator powi-
nien podłączyć go rurą do odpowiedniego punktu 
spustowego)

<Tabela 3.2>

1

2

3

6

5

7

8

9

11

10

12

13

E

<EHSC-*M*B> (System z modelem rozdzielonym)

A B C D



3.3

Numer Część
1 Skrzynka rozdzielcza i elektryczna
2 Sterownik główny
3 Manometr
6 Automatyczny odpowietrznik
7 Podgrzewacz przepływowy
8 Zawór spustowy
9 Pompa obiegowa wody
10 Zawór nadciśnieniowy
11 Przełącznik przepływowy
12 Płytowy wymiennik ciepła
13 Zawór mieszający

A Wlot z ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW (powrót główny)

B
Wylot do ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW 
(przepływ główny)

C Czynnik chłodniczy (płynny)
D Czynnik chłodniczy (gazowy)

E
Wylot z zaworu nadciśnieniowego (instalator powi-
nien podłączyć go rurą do odpowiedniego punktu 
spustowego)

<Table 3.3>

3.4

8

PL

<Rysunek 3.4>

6

7

8

9

11

10

13

E

<Rysunek 3.3>

<EHSC-*M*EB> (System z modelem rozdzielonym bez zbiornika wyrównawczego)

*W celu montażu tego modelu koniecznie zamontować zbiornik wyrównawczy po stronie układu głównego w miejscu montażu. (patrz rysunek 4.3.1.)

1

2

3

A B C D

12
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<Rysunek 3.6>

<Rysunek 3.5>

Numer Część
1 Skrzynka rozdzielcza i elektryczna
2 Sterownik główny
3 Manometr
4 Zbiornik wyrównawczy
5 Zawór napełniania zbiornika wyrównawczego
6 Automatyczny odpowietrznik
7 Podgrzewacz przepływowy
8 Zawór spustowy
9 Pompa obiegowa wody
10 Zawór nadciśnieniowy
11 Przełącznik przepływowy
13 Zawór mieszający

A Wlot z ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW (powrót główny)

B Wlot z pompy ciepła
C Wylot z pompy ciepła

D Wylot do ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW (przepływ główny)

E
Wylot z zaworu nadciśnieniowego (instalator powi-
nien podłączyć go rurą do odpowiedniego punktu 
spustowego)

<Tabela 3.4>

1

2

3

<EHPX> (System z modelem scalonym)

3.8
4

7

8

9

10

11

13

E

6

5

A B C D
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Numer Część
1 Skrzynka rozdzielcza i elektryczna
2 Sterownik główny
3 Manometr
4 Zbiornik wyrównawczy
5 Zawór napełniania zbiornika wyrównawczego
6 Automatyczny odpowietrznik
7 Podgrzewacz przepływowy
8 Zawór spustowy
9 Pompa obiegowa wody
10 Zawór nadciśnieniowy
11 Przełącznik przepływowy
12 Płytowy wymiennik ciepła
13 Zawór mieszający
14 Miska odpływowa

A Wlot z ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW (powrót główny)

B
Wylot do ogrzewania przestrzeni/Pośredni zbiornik 
DHW 
(przepływ główny)

C Czynnik chłodniczy (płynny)
D Czynnik chłodniczy (gazowy)

E
Wylot z zaworu nadciśnieniowego (instalator powi-
nien podłączyć go rurą do odpowiedniego punktu 
spustowego)

<Tabela 3.5>

1

2

3

<ERSC> (System z modelem rozdzielonym do ogrzewania i chłodzenia)

<Rysunek 3.8>

<Rysunek 3.7>

3.6
4

6

5

7

8

9

11

10

12

13

E

14

A B C D
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Rysunki techniczne

F

A

B
C

D

E

<EHSC> (System z modelem rozdzielonym)

<Przód> <Bok> <Tył>

<Widok od dołu>

Litera Opis rury Rozmiar/typ złączki

A
Złącze powrotne ogrzewania prze-
strzeni/pośredniego zbiornika DHW 
(głównego)

28 mm/zaciskowe

B Złącze przepływowe z pompy ciepła 28 mm/zaciskowe
C Złącze powrotne do pompy ciepła 28 mm/zaciskowe

D
Złącze przepływowe ogrzewania 
przestrzeni/pośredniego zbiornika 
DHW (głównego)

28 mm/zaciskowe

E Rura wylotowa (montowana przez in-
stalatora) z zaworu nadciśnieniowego G1/2” żeńska (złącze zaworu w obudowie skrzynki hydrobox)

F

Wloty kabli elektrycznych

—
W przypadku wlotów  i , przeprowadzić przez 
nie przewody niskonapięciowe wraz z zewnętrznymi 
przewodami wejściowymi oraz przewodami termistora. W 
przypadku wlotów  i , przeprowadzić przez nie przewody 
wysokonapięciowe wraz kablem zasilania, kablem łączącym 
jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną oraz 
zewnętrznymi przewodami wyjściowymi.
*Do podłączenia kabla bezprzewodowego odbiornika 
(opcja), użyć wlotu . 

<Tabela 3.8>

F

A

B
C

D

E

<EHPX> (System z modelem scalonym)

<Przód> <Bok> <Tył>

<Widok z dołu>

Wyłącznik różnico-
wo-prądowy

Blok zacisków

Sterownik 
główny Zawór nadci-

śnieniowy

Wyłącznik różnico-
wo-prądowy

Blok zacisków

Sterownik 
główny

Zawór nadci-
śnieniowy

Automatyczny odpowietrznik

Automatyczny odpowietrznik

Litera Opis rury Rozmiar/typ złączki

A
Złącze powrotne ogrzewania prze-
strzeni/pośredniego zbiornika DHW 
(głównego)

28 mm/zaciskowe

B
Złącze przepływowe ogrzewania 
przestrzeni/pośredniego zbiornika 
DHW (głównego)

28 mm/zaciskowe

C Czynnik chłodniczy (płynny) 9,52 mm/rozszerzane
D Czynnik chłodniczy (gazowy) 15,88 mm/rozszerzane

E
Rura wylotowa (montowana przez 
instalatora) z zaworu nadciśnienio-
wego 

G1/2” żeńska (złącze zaworu w obudowie skrzynki hydrobox)

F

Wloty kabli elektrycznych

—
W przypadku w wlotów  i , przeprowadzić przez nie 
przewody niskonapięciowe wraz z zewnętrznymi przewodami 
wejściowymi oraz przewodami termistora. W przypadku 
w wlotów  i , przeprowadzić przez nie przewody 
wysokonapięciowe wraz kablem zasilania, kablem łączącym 
jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną oraz 
zewnętrznymi przewodami wyjściowymi.
*Do podłączenia kabla bezprzewodowego odbiornika (opcja), 
użyć wlotu . 

<Tabela 3.7>
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Litera Opis rury Rozmiar/typ złączki

A
Złącze powrotne ogrzewania i 
chłodzenia przestrzeni/pośredniego 
zbiornika DHW (głównego)

Nakrętka G1

B
Złącze przepływowe ogrzewania i 
chłodzenia przestrzeni/pośredniego 
zbiornika DHW (głównego)

Nakrętka G1

C Czynnik chłodniczy (płynny) 9,52 mm/rozszerzane
D Czynnik chłodniczy (gazowy) 15,88 mm/rozszerzane

E
Rura wylotowa (montowana przez 
instalatora) z zaworu nadciśnienio-
wego 

G1/2” żeńska (złącze zaworu w obudowie skrzynki hydrobox)

F

Wloty kabli elektrycznych

—
W przypadku wlotów  i , przeprowadzić przez nie przewody 
niskonapięciowe wraz z zewnętrznymi przewodami wejściowymi 
oraz przewodami termistora. W przypadku wejść  i 
, przeprowadzić przez nie przewody wysokonapięciowe wraz 
kablem zasilania, kablem łączącym jednostkę wewnętrzną 
z jednostką zewnętrzną oraz zewnętrznymi przewodami 
wyjściowymi.
*Do podłączenia kabla bezprzewodowego odbiornika (opcja), 
użyć wlotu . 

G Złączka odpływowa O.D. ø20

<Tabela 3.9>

A

B
C

D

E

<ERSC> (System z modelem rozdzielonym)

<Przód> <Prawa strona> <Tył>

<Widok od dołu>

Wyłącznik różni-
cowo-prądowy

Blok zacisków

Sterownik 
główny

Zawór nadci-
śnieniowy

G

Automatyczny odpowietrznik

F
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Kompatybilność jednostki
Hydrobox

Jednostka zewnętrzna EHSC-VM6B EHSC-YM9B EHSC-
-VM6EB

EHSC-Y-
M9EB EHPX-VM2B EHPX-VM6B EHSC-YM9B ERSC-VM2B

Typ scalony PUHZ-W50-85
PUHZ-HW112-140

Typ rozdzielony PUHZ-RP35-140
PUHZ-HRP71-125
PUHZ-SW40-120
PUHZ-SHW80-140
PUHZ-FRP

*1

<Tabela 3.10>

<Rysunek 3.9>

<Rysunek 3.10>

Uwaga
• Koniecznie postępować zgodnie z lokalnymi 

przepisami dotyczącymi konfiguracji systemu 
złącz DHW.

• Złącza DHW nie znajdują się w pakiecie skrzyn-
ki hydrobox.  Wszystkie potrzebne części nale-
ży zakupić na miejscu.

• Aby umożliwić opróżnianie skrzynki hydrobox 
należy umieścić zawór odcinający na rurze wlo-
towej i wylotowej.

• Koniecznie zamontować zawór mieszający na 
rurach wlotowych do skrzynki hydrobox.

• Do wszystkich zaworów nadciśnieniowych na-
leży podłączyć odpowiednią rurę spustową 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym 
kraju.

• Na rurach doprowadzających wodę należy za-
montować przerywacz próżni (IEC 61770).

• W przypadku używania komponentów lub rur 
łączących wykonanych z różnych metali należy 
zaizolować złącza, aby nie dopuścić do reakcji 
korozyjnej, powodującej uszkodzenie rur.

Pa
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8
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Schemat układu wodnego

Pa
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B

A

17
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3

4

15

2

1

5 6

7

8

9 10

1112

13

14

18

19

25

<EHSC> (System z modelem rozdzielonym)
<ERSC> (System z modelem rozdzielonym do ogrzewania i chłodzenia)

Hydrobox

Spust Układ 
lokalny *1

Doprowadzanie 
wody

Spust

Zimna 
wodaDHW

Złącza rozsze-
rzane

A. Rura czynnika chłodniczego
B. Rura wodna
1. Płytowy wymiennik ciepła
2. Przewód elastyczny
3. Podgrzewacz przepływowy 1,2
4. Zawór spustowy (podgrzewacz przepływowy)
5. Zawór pompy
6. Pompa obiegowa wody 1
7. Manometr
8. Zawór nadciśnieniowy
9. Automatyczny odpowietrznik
10. Zbiornik wyrównawczy (z wyjątkiem EHSC-*M*EB)
11. Zawór mieszający
12. Przełącznik przepływowy
13. THW1
14. THW2
15. TH2
16. THW5 (opcjonalna część PAC-TH011TK-E)
17. Jednostka zewnętrzna
18. Rura spustowa (należy zakupić na własną rękę)
19. Zawór 3-drożny (należy zakupić na własną rękę)
20. Zbiornik pośredni DHW bez odpowietrzenia (należy 

zakupić na własną rękę)
21. Rura wlotowa zimnej wody (należy zakupić na własną 

rękę)
22. Złącze wylotowe DHW (należy zakupić na własną rękę)
23. Przerywacz próżni (należy zakupić na własną rękę)
24. Zawór odcinający (należy zakupić na własną rękę)
25. Zaleca się stosowanie filtra magnetycznego (należy 

zakupić na własną rękę). 
26. Zawór mieszający (należy zakupić na własną rękę) 

*1  Patrz strona 14.

Hydrobox Zimna 
wodaDHW

Układ 
lokalny *1

Doprowadzanie 
wody

Spust

<EHPX> (System z modelem scalonym)

*1 Niedostępna dla połączenia z PUHZ-FRP.
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1-strefowa regulacja temperatury

1

2-strefowa regulacja temperatury

3

7

5

2

4

6

8

9
10

11

1

12

1

5

4

3

62

13

14

15

2

13

14

15

7

54

3

6 1

8

9
10

11 12

1-strefowa regulacja temperatury z bojlerem 2-strefowa regulacja temperatury z bojlerem 

1.  Odbiorniki ciepła strefy1 (np. grzejnik, konwektor wentylatorowy) (należy zakupić na własną rękę)

2. Zbiornik mieszający (należy zakupić na własną rękę)

3. Termistor temp. przepływu wody w strefie1 (THW6) (opcja)

4. Termistor temp. powrotu wody w strefie1 (THW7) (opcja)

5. Pompa obiegowa wody w strefie1 (należy zakupić na własną rękę)

6. Przełącznik przepływowy w strefie1 (należy zakupić na własną rękę)

7. Zawór mieszający napędzany silnikiem (należy zakupić na własną rękę)

8. Termistor temp. przepływu wody w strefie2 (THW8) (opcja)

9. Termistor temp. powrotu wody w strefie2 (THW9) (opcja)

10. Pompa obiegowa wody w strefie2 (należy zakupić na własną rękę)

11. Przełącznik przepływowy w strefie2 (należy zakupić na własną rękę)

12.  Odbiorniki ciepła strefy2 (np. ogrzewanie podłogowe) (należy zakupić na własną rękę)

13. Termistor temp. przepływu wody w bojlerze (THWB1) (opcja)

14. Termistor temp. powrotu wody w bojlerze (THWB2) (opcja)

15. Bojler

Układ lokalny

1

2

3

5

6

4

Strefa1 Strefa1

Strefa1

Strefa2

Strefa1 Strefa1

Strefa2

Uwaga: Tryb chłodzenia nie działa z 2-strefową regulacją temperatury, ale może być używany e Strefie1 oraz w Strefie2 z 1-strefową regulacją temperatury.
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4.1 Miejsce
Transport i przemieszczanie

Skrzynka Hydrobox jest dostarczana na drewnianej palecie i jest zabezpieczona 
kartonem. 

<Rysunek 4.1.3> 
Dostęp w celu serwisowania

Podczas transportu skrzynki hydrobox należy zachować ostrożność, tak aby obu-
dowa nie została uszkodzona w wyniku uderzeń. Nie usuwać opakowania zabez-
pieczającego dopóki skrzynka hydrobox nie znajdzie się w miejscu docelowym. 
Zapewni to ochronę konstrukcji i panelu sterowania.
 
Uwaga:
• Skrzynkę hydrobox muszą ZAWSZE przenosić co najmniej 2 osoby.
• NIE trzymać skrzynki hydrobox za rury podczas jej przenoszenia.
 

Odpowiednie miejsce
Przed montażem skrzynkę hydrobox należy przechowywać w miejscu z tem-
peraturami dodatnimi oraz nienarażonym na działanie warunków atmosferycz-
nych. Jednostek NIE wolno ustawiać jedna na drugiej.

• Skrzynkę hydrobox należy montować wewnątrz budynków w miejscu nienarażo-
nym na działanie ujemnych temperatur.

• Skrzynkę hydrobox należy umieścić na płaskiej ścianie będącej w stanie utrzy-
mać napełnioną skrzynkę.

• Informacje na temat wagi znajdują się w punkcie “3. Informacje techniczne”.
• Należy zadbać o to, aby zachować minimalne odległości wokół oraz przed 

jednostką, aby umożliwić dostęp do skrzynki podczas serwisowania <rysunek 
4.1.3>.

• Zamocować skrzynkę hydrobox, aby nie została przewrócona przypadkowo lub 
w wyniku trzęsienia ziemi.

• Do przymocowania skrzynki hydrobox do ściany należy użyć haka i wsporników 
panelowych. <rys. 4.1.2>

• Zamontować skrzynkę hydrobox w miejscu, w którym nie będzie wystawiona na 
działanie wody/nadmiernej wilgotności.

Schematy dostępu w celu serwisowania
Dostęp w celu serwisowania

Parametr Wymiar (mm)
a 200
b 150
c 500
d 500

<Tabela 4.1.1>
NALEŻY zostawić wystarczającą ilość miejsca na montaż rur odprowadzających, 
jak podano w krajowych i lokalnych przepisach prawa.

Jednostkę hydrobox należy umieścić wewnątrz budynku i w środowisku z do-
datnimi temperaturami, na przykład w pomieszczeniu gospodarczym.

Termostat w pomieszczeniu
W przypadku montażu nowego termostatu w pomieszczeniu dla tego układu;
• Ustawić go z dala od bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów
• Ustawić go z dala od wewnętrznych źródeł ciepła
• Ustawić go w pomieszczeniu bez termostatu na grzejniku/odbiorniku ciepła
• Powiesić go na ścianie wewnętrznej
Uwaga:  Nie ustawiać termostatu zbyt blisko ściany. Termostat może wykryć 

temperaturę ściany, co może wpłynąć na prawidłowe sterowanie 
temperaturą w pomieszczeniu.

• Ustawić go ok. 1,5 m nad podłogą

Przemieszczanie skrzynki hydrobox
W przypadku konieczności przemieszczenia skrzynki hydrobox w nowe miejsce 
KOMPLETNIE OPRÓŻNIĆ ją przed przemieszczeniem, aby nie dopuścić do jej 
uszkodzenia. 
Uwaga: NIE trzymać skrzynki hydrobox za rury podczas jej przenoszenia.
 

<Rysunek 4.1.2><Rysunek 4.1.1>

Hak

Wspornik
panelowy

<Przygotowania przed montażem i serwisem>
● Przygotować odpowiednie narzędzia.
● Przygotować odpowiednią ochronę.
● Pozostawić części do schłodzenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
● Zapewnić odpowiednią wentylację.
● Po zaprzestaniu eksploatacji systemu, wyłączyć wyłącznik zasilania i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda.
● Rozładować kondensator przed rozpoczęciem prac przy elementach elektrycznych.

<Środki ostrożności podczas serwisowania>
● Nie wykonywać prac przy elementach elektrycznych mokrymi rękami.
● Nie polewać elementów elektrycznych wodą ani cieczą.
● Nie dotykać czynnika chłodniczego.
● Nie dotykać gorących ani zimnych powierzchni w układzie czynnika chłodniczego.
●  W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub przeglądów układu bez wyłączania zasilania, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć żadnych 

części znajdujących się pod napięciem.

 Montaż4
4.  Montaż
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 Montaż4
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Tylna płytka

Ściana

Otwory do mocowania śrubami

Wycięcie

Procedura montażu
1. Zamontować dołączoną tylną płytkę.

* Do montażu tylnej płytki użyć zakupionych na własną rękę śrub i pasujących kołków mocujących.

● Rysunek 4.1.6 przedstawia względne pozycje między jednostką a tylną płytką 
mocowaną do ściany.
Zamontować tylną płytkę zgodnie z <rysunkiem 4.1.3> Dostęp w celu 
serwisowania.

● Upewnić się, że wycięcie znajduje się u GÓRY tylnej płytki.
Tylna płytka ma otwory do mocowania śrubami, które są okrągłe lub owalne.
Aby jednostka nie spadła ze ściany, wybrać odpowiednią liczbę otworów lub 
miejsc na otwory i przymocować poziomo tylną płytkę w odpowiednim miejscu 
na ścianie.

Tylna płytka

<Akcesorium>

Jednostka

Hak 
(z tyłu obu-
dowy)

Tylna płytka

<Widok jednostki z przodu>

Hak

Jednostka

Tylna płytka

2. Włożyć hak z tyłu skrzynki hydrobox za wycięciem na tylnej płytce.
*Podnoszenie skrzynki hydrobox można sobie ułatwić przechylając jednostkę do przodu za pomocą podstawy dołączonej do opakowania.

Uwaga:  Trzymać za GłÓWNY KORPUS skrzynki hydrobox podczas jej przenoszenia lub mocowania na ścianie. 
Trzymanie i podpieranie jednostki za manometr, rurę wodną lub rurę z czynnikiem chłodniczym może skutkować uszkodzeniem komponentów i spowodować utratę gwarancji.

Podstawa dołączona  
do opakowania

Jednostka

Drewniana podstawa  
opakowania

Przechylanie jednostki.

<Widok z przodu>

<Widok z boku>

Ściana

Kołki

Tylna płytka (pozioma)

Śruby Śrubokręt

<Rysunek 4.1.4>

<Rysunek 4.1.5>

<Rysunek 4.1.6>

<Rysunek 4.1.7>
<Rysunek 4.1.8>

Linia środkowa

Usuwanie drewnianej 
podstawy opakowania.

<Proces 1> <Proces 2>
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Jednostka
Skrzynka 
rozdzielcza i 
elektryczna

Jednostka

Skrzynka rozdzielcza i elektryczna Przymocować jednostkę za pomocą 2 
śrub.

) Tylna płytka oraz jednostka mają taką samą szerokość.
Podczas montażu jednostki linie środkowe tylnej płytki i jednostki można zrównać utrzymując prawą i lewą krawędź tylnej płytki w szerokości jednostki.
Następnie hak jednostki można przymocować do wycięcie tylnej płytki. (Podczas montażu dolny wspornik panelowy obudowy powinien się stykać z powierzchnią ściany.)
<Widok jednostki z przodu>

) Sprawdzić i upewnić się, że znacznik  jest umiejscowiony i odpowiednio zahaczony na poziomie zgiętej części tylnej płytki jak pokazano na rysunku.

Jednostka

Hak

Aby ułatwić mocowanie haka jednostki na wycięciu tylnej 
płytki należy najpierw zrównać linie środkowe.

Linia środkowa

Boczne krawędzie tylnej płytki

Tylna płytka

* Krawędzie tylnej płytki utrzymywać w 
szerokości jednostki.

3.  Przymocować jednostkę oraz tylną jednostkę zgodnie z rozdziałem "Jak dostać się do komponentów wewnętrznych i skrzynki rozdzielczej i elektrycznej", za pomocą 
dołączonych 2 śrub (akcesoria dodatkowe).

Uwaga) PRZED ułożeniem rur w miejscu montażu koniecznie włożyć i dokręcić obie te śruby.
W przeciwnym razie hak mógłby się odczepić, a jednostka mogłaby spaść ze ściany.

<Akcesorium>

Śruba   M5×8

Montaż jednostki.
Jednostka Znacznik 

Hak

Tylna płytka

Zgięta część tylnej płytki

) Prawy i lewy panel mają po znaczniku .
Podnieść jednostkę tak,  aby znaczniki znajdowały się nad górną krawędzią tylnej płytki jak pokazano poniżej.

Podnieść jednostkę tak, aby znaczniki  
znalazły się nad górną krawędzią tylnej płytki.

Podnieść jednostkę.

Jednostka Znacznik 

Ściana

Hak

Tylna płytka
(montowana 
na ścianie)

Górna krawędź tylnej płytki

<Rysunek 4.1.9>

Ściana

<Rysunek 4.1.10>

<Rysunek 4.1.11>

<Rysunek 4.1.12> <Rysunek 4.1.13>

<Widok jednostki z boku>
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 Jak dostać się do komponentów wewnętrznych i 
skrzynki rozdzielczej i elektrycznej

<A> Otwieranie panelu przedniego
1. Wykręcić dwie dolne śruby.
2. Przesunąć panel przedni lekko do góry i ostrożnie otworzyć.
3.  Odłączyć złącze przekaźnika łączące kabel sterownika głównego oraz kabel 

płytki sterującej.

<B> Otwieranie pokrywy skrzynki rozdzielczej i elektrycznej
1. Wykręcić 4 śruby.
2.  Przesunąć pokrywę skrzynki rozdzielczej i elektrycznej lekko do góry i zdjąć 

panel przedni.

<C> Otwieranie tylnej części skrzynki rozdzielczej i elektrycznej
Skrzynka rozdzielcza i elektryczna ma śrubę mocującą z prawej strony oraz za-
wiasy z lewej strony.
1. Wykręcić śrubę mocującą skrzynki rozdzielczej i elektrycznej.
2.  Skrzynkę rozdzielczą i elektryczną można pochylić do przodu na zawiasach z 

lewej strony.

Uwaga:
1. Przed otwarciem tylnej części skrzynki rozdzielczej i elektrycznej odczepić 

kable z opasek mocujących przymocowanych do wspornika poprzecznego.
2. Po zakończeniu czynności serwisowych ponownie zamocować wszystkie 

kable za pomocą dołączonych opasek. Ponownie podłączyć kabel główne-
go sterownika do złącza przekaźnikowego. Ponownie założyć panel przed-
ni i przykręcić śruby do podstawy.

Śruby

<A> <B> <C>

Śruby
Zawiasy

Otwarta

4.2  Jakość wody i przygotowanie systemu
Informacje ogólne

• Jakość wody powinna spełniać wymagania europejskiej dyrektywy 98/83 EC.
► Wartość pH 6,5-8,0  (zalecana: pH6,5 - 7,5)
► Wapń ≤ 100 mg/l
► Chlor ≤ 100 mg/l
► Żelazo/magnez ≤ 0,5 mg/l

• W miejscach, o których wiadomo, że woda ma w nich dużą twardość, w celu 
zapobiegania/minimalizowania powstawania kamienia, warto ograniczyć 
temperaturę przechowywanej wody (maks. temp. DHW) do 55°C.

Mrozoodporność
Rozwiązania mrozoodporne MUSZĄ wykorzystywać glikol propylenowy o 
wskaźniku toksyczności równym Klasie 1, jak podano w podręczniku Clinical 
Toxicology of Commercial Products, wydanie 5. 
Uwaga:  Glikol etylenowy jest toksyczny i NIE wolno go używać w głównym 

układzie wody w przypadku jakiegokolwiek wzajemnego 
zanieczyszczenia obwodu z wodą pitną.

Nowa instalacja (główny układ wody)
• Przed podłączeniem jednostki zewnętrznej, dobrze oczyścić rury z gruzów, 

cyny lutowniczej itp. za pomocą odpowiedniego czyszczącego środka 
chemicznego.

• Przepłukać układ w celu usunięcia chemicznego środka czyszczącego.
• W przypadku wszystkich systemów z modelem scalonym dodać mieszaninę 

roztworu środka hamującego rdzę oraz środka przeciwko zamarzaniu, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia rur oraz komponentów systemu.

• W przypadku systemów z modelem rozdzielonym osoba odpowiedzialna za 
montaż powinna zdecydować, czy konieczne jest użycie środka przeciwko 
zamarzaniu w warunkach występujących w danym miejscu montażu. Należy 
jednak zawsze używać środek opóźniający rdzę. 

Istniejąca instalacja (główny układ wody)
• Przed podłączeniem jednostki zewnętrznej NALEŻY chemicznie oczyścić 

istniejący układ ogrzewania, aby usunąć istniejący gruz z układu ogrzewania.
• Przepłukać układ w celu usunięcia chemicznego środka czyszczącego.
• W przypadku wszystkich systemów z modelem scalonym dodać mieszaninę 

roztworu środka hamującego rdzę oraz środka przeciwko zamarzaniu, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia rur oraz komponentów systemu.

• W przypadku systemów z modelem rozdzielonym osoba odpowiedzialna za 
montaż powinna zdecydować, czy konieczne jest użycie środka przeciwko 
zamarzaniu w warunkach występujących w danym miejscu montażu. Należy 
jednak zawsze używać środek opóźniający rdzę.

W przypadku używania chemicznych środków czyszczących i środków opóź-
niających rdzę zawsze przestrzegać instrukcji producenta i upewnić się, że 
produkt jest przystosowany do materiałów wykorzystanych w układzie wody

 Minimalna ilość wody wymagana w układzie ogrze-
wania/chłodzenia przestrzeni

Jednostka zewnętrzna z pompą ciepła Minimalna ilość wody (L)
Model scalony PUHZ-W50 40 

PUHZ-W85 60 
PUHZ-HW112 80 
PUHZ-HW140 100 

Model  
rozdzielony

PUHZ-RP35 32 
PUHZ-RP50 40 
PUHZ-RP60 50 
PUHZ-(H)RP71 60 
PUHZ-(H)RP100 80 
PUHZ-(H)RP125 100 
PUHZ-RP140 120 
PUHZ-SW40 32 
PUHZ-SW50 40 
PUHZ-SW75 60 
PUHZ-SW100 80 
PUHZ-SW120 120 
PUHZ-SHW80 60 
PUHZ-SHW112 80 
PUHZ-SHW140 100 

<Tabela 4.2.1>

<Rysunek 4.2.1>

Śruba
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5.  Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności. W przypadku znalezienia nieszczelności 
ponownie dokręcić śruby na złączkach.

6. Zwiększyć ciśnienie w układzie do 1 bara.
7. Uwolnić całe znajdujące się w układzie powietrze za pomocą otworów 

odpowietrzających podczas okresu grzewczego oraz po jego zakończeniu.
8. W razie potrzeby dolać wody. (jeśli ciśnienie jest niższe od 1 bara)

Napełnianie układu (układ główny)
Napełnianie
1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia, wraz z fabrycznymi, są szczelne.
2. Zaizolować rury między skrzynką hydrobox a jednostką zewnętrzną.
3. Gruntownie oczyścić i przepłukać układ z wszystkich śmieci. (instrukcje znajdują 

się w rozdziale 4.2.)
4. Napełnić skrzynkę hydrobox wodą pitną. Napełnić główny układ ogrzewania 

wodą oraz odpowiednim środkiem przeciwko zamarzaniu oraz środkiem 
hamującym rdzę. Do napełniania głównego układu zawsze używać węża 
napełniającego z podwójnym zaworem kontrolnym, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia rur doprowadzających wodę na skutek przepływu 
wstecznego.

4.3 Rury z wodą
Uwaga:  Dopilnować, aby istniejące rury nie powodowały naprężenia rur 

skrzynki hydrobox, mocując je do ściany lub stosując inne metody 
mocowania.

Rury z gorącą wodą
Podczas montażu należy sprawdzić działanie poniższych komponentów 
bezpieczeństwa skrzynki hydrobox pod kątem nienormalnych zachowań;
• Zawór nadciśnieniowy
• Wstępne napełnienie zbiornika wyrównawczego (ciśnienie napełniania gazem)
 
Należy uważnie przestrzegać instrukcji na kolejnych stronach, dotyczącej 
bezpiecznego opróżniania urządzeń zabezpieczających z wody.
• Rury bardzo się rozgrzewają, więc należy je zaizolować w celu uniknięcia 
oparzeń.
 • Podczas podłączania rur upewnić się, że nie mogą się do nich dostać żadne 

ciała obce, takie jak gruz itp.

 Prace związane z filtrami hydraulicznymi (TYLKO 
seria EHPX)

Zamontować filtr hydrauliczny lub sitko (należy zakupić na własną rękę) na wlocie 
wody (“Rura B” na rys.3.5, patrz też powiązany schemat rys. 3.10)

Połączenia rurowe
Połączenia skrzynki hydrobox należy wykonać jak zawsze za pomocą zacisków 28 
mm. (z wyjątkiem serii ERSC)
Nie dokręcać zbyt mocno złączek zaciskowych, ponieważ doprowadzi to do 
zniekształcenia pierścienia i potencjalnych nieszczelności.
Uwaga:  W celu przyspawania rur w miejscu montażu schłodzić rury na 

skrzynce hydrobox za pomocą mokrego ręcznika itp. 
Seria ERSC ma złącza gwintowe G1 (męskie).

Izolacja rur
• Wszystkie nieosłonięte rury z wodą należy zaizolować, aby nie dopuścić do 

niepotrzebnych strat ciepła oraz kondensacji. Aby nie dopuścić do przedostania 
się kondensatu do skrzynki hydrobox, rury i złączki u góry skrzynki hydrobox 
należy starannie zaizolować.

• Rury z zimną i ciepłą wodą w miarę możliwości powinny przebiegać z dala od 
siebie, aby nie dopuścić do niechcianego transferu ciepła.

• Rury między pompą ciepła w jednostce zewnętrznej a skrzynką hydrobox należy 
zaizolować odpowiednim materiałem do izolacji rur, o przewodnictwie cieplnym 
≤ 0,04 W/m.K.

<Rysunek 4.3.1>

<Rysunek 4.3.2>

Odpływ z rur (TYLKO seria ERSC)
Do odprowadzania kondensatu w trybie chłodzenia należy zamontować rurę 
odpływową.
•  Stabilnie zamocować rurę odpływową, aby nie dopuścić do wycieków ze złącza.
•  Szczelnie zaizolować rurę odpływową, aby z rury odpływowej kupowanej na 

własną rękę nie kapała woda. 
•  Zamontować rurę odpływową ze spadkiem 1/100 lub więcej.
•  Nie umieszczać rury odpływowej w kanale spustowym, w którym występuje gaz 

siarkowy.
•  Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy rura odpływowa prawidłowo odprowadza 

wodę z wylotu rury. 

<Montaż>
1.  Nanieść klej typu PCW na powierzchnie stykowe rury odpływowej oraz na 

zewnętrzną powierzchnię stykową złączki odpływowej jak pokazano na rysunku.
2.  Włożyć złączkę odpływową głęboko w rurę odpływową <rysunek 4.3.1>. 
Uwaga:  Mocno podeprzeć rurę odpływową, kupowaną na własną rękę, za 

pomocą wspornika rurowego, aby rura odpływowa nie wypadła ze 
złączki odpływowej.

<Sprawdzanie wycieków>
• Sprawdzić, czy rura odpływowa prawidłowo odprowadza wodę z wylotu rury. 
• Sprawdzić, czy nie ma wycieków ze złącza.
Uwaga:  Zawsze sprawdzać odpływ w instalacji niezależnie od sezonu.
•  Zdjąć panel przedni i wlać 1 litr wody do miski odpływowej <rysunek 4.3.2>.
Uwaga:  Powoli wlewać wodę do miski odpływowej tak, aby woda się w niej 

nie przelała.

Rura odpływowa 
kupowana na 
własną rękę 
(VP-20)

Nanieść klej typu PCW 

Złączka odpływowa

Nie wlewać wody do tych otworów.

• W przypadku wszystkich systemów z modelem scalonym zawsze stosować 
środek przeciwko zamarzaniu (instrukcje znajdują się w punkcie 4.2). Insta-
lator musi zdecydować, czy w systemie z modelem scalonym należy zasto-
sować środek przeciwko zamarzaniu, zależnie od warunków panujących w 
miejscu montażu. Środek hamujący rdzę należy stosować w systemach z 
modelem scalonym oraz w systemach z modelem rozdzielonym.

• W łączenia rur metalowych wykonanych z różnych materiałów należy zaizo-
lować złącza, aby nie dopuścić do reakcji korozyjnej, powodującej uszko-
dzenie rur.
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<Tabel 4.3.1> 

*  Jeśli natężenie przepływu nie przekracza 7,1 L/min, aktywuje się przełącznik 
przepływowy.
Jeśli natężenie przepływu nie przekracza 27,7 L/min, prędkość przepływu będzie 
większa niż 1,5 m/s, co może zniszczyć rury.

Obieg wody Charakterystyka pompy
Prędkość pompy można wybrać za pomocą ustawienia sterownika głównego 
(patrz <rysunek 4.3.4 - 4.3.7>). 
Dostosować ustawienie pompy tak, aby natężenie przepływu w układzie głównym 
była odpowiednia do zamontowanej jednostki zewnętrznej (patrz tabela 4.3.1). 
Może wystąpić konieczność zamontowania dodatkowej pompy w układzie zależ-
nie od długości i różnicy wysokości w układzie głównym.    

<Druga pompa >
Jeśli konieczny jest montaż drugiej pompy, należy uważnie przeczytać poniższą 
instrukcję.
Jeśli w układzie znajduje się druga pompa, można ją umiejscowić na 2 sposoby.
Położenie pompy wpływa na to, do którego zacisku sterownika FTC4 należy pod-
łączyć kabel sygnałowy. Jeśli natężenie dodatkowych pomp jest większe niż 1A, 
należy użyć odpowiedniego przekaźnika. Kabel sygnałowy pompy może być pod-
łączony do TBO.1 1-2 lub do CNP1 ale nie do obu elementów. 

Opcja 1 (tylko ogrzewanie przestrzeni)
Jeśli druga pompa jest używana tylko w układzie ogrzewania, to kabel sygnałowy 
powinien być podłączony do TBO.1, zaciski 3 i 4 (WYJ2). W tym położeniu pompa 
może pracować z inną prędkością, niż pompa wbudowana w skrzynkę hydrobox. 

Opcja 2 (układ główny DHW oraz ogrzewanie przestrzeni)
Jeśli druga pompa jest używana w układzie głównym między skrzynką hydrobox a 
jednostką zewnętrzną (TYLKO system z modelem scalonym), to kabel sygnałowy 
powinien być podłączony do TBO.1, zaciski 1 i 2 (WYJ1). W tym położeniu pręd-
kość pompy musi być taka sama, jak prędkość pompy wbudowanej w skrzynkę 
hydrobox.

Uwaga: Patrz punkt 5.2 Podłączanie wejść/wyjść.

Wymiary zbiorników wyrównawczych
Pojemność zbiornika wyrównawczego musi być dostosowana do ilości wody w 
lokalnym układzie.
Aby dostosować rozmiar zbiornika wyrównawczego układów ogrzewania i 
chłodzenia można użyć poniższego wzoru oraz wykresu.
Jeśli wymagana pojemność zbiornika wyrównawczego przekracza pojemność 
wbudowanego zbiornika wyrównawczego, zamontować dodatkowy zbiornik 
wyrównawczy tak, aby suma objętości zbiorników wyrównawczych przekraczała 
wymaganą objętość zbiornika wyrównawczego.
*  Aby zamontować model EHSC-*M*EB, zapewnić i zamontować zbiornik 

wyrównawczy w miejscu montażu, ponieważ ten model nie jest wyposażony w 
zbiornik wyrównawczy.

V = ε × G
1 − P¹ + 0,098

P² + 0.098
   

Gdzie;
V : Konieczna objętość zbiornika wyrównawczego [L]
ε : Współczynnik rozszerzalności wody 
G : łączna ilość wody w układzie [L]
P¹ : Ustawione ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym [MPa]
P² : Maks. ciśnienie podczas eksploatacji [MPa]

Wykres z prawej strony przedstawia następujące wartości
ε : przy 70°C = 0,0229
P¹ : 0,1 MPa
P² : 0,3 MPa
*Dodany został 30% margines bezpieczeństwa.
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<Rysunek 4.3.3>

Jednostka zewnętrzna z pompą 
ciepła

Natężenie przepływu wody 
[L/min]

Scalona PUHZ-W50 7,1 - 14,3
PUHZ-W85 10,0 - 25,8
PUHZ-HW112 14,4 - 27,7
PUHZ-HW140 17,9 - 27,7

Rozdzielona PUHZ-RP35 7,1 - 11,8
PUHZ-RP50 7,1 - 17,2
PUHZ-RP60 8,6 - 20,1
PUHZ-(H)RP71 10,2 - 22,9
PUHZ-(H)RP100 14,4 - 27,7
PUHZ-(H)RP125 17,9 - 27,7
PUHZ-RP140 20,1 - 27,7
PUHZ-SW40 7,1 - 11,8 
PUHZ-SW50 7,1 - 17,2
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
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 Schemat orurowania dla 2-strefowego sterowania 
temperaturą

Poniższe komponenty są potrzebne do podłączenia rur dla 2-strefowego stero-
wania temperaturą
Przygotować poniższe komponenty.

• Zbiornik mieszający (należy zakupić na własną rękę)
• Zawór mieszający napędzany silnikiem (należy zakupić na własną rękę)
• Pompa obiegowa wody (× 2) (należy zakupić na własną rękę)
• Przełącznik przepływowy (× 2) (należy zakupić na własną rękę) 
• Termistor (× 4) potrzebne są *2 zestawy (PAC-TH011-E) termistorów.

Podłączyć te komponenty do układu wody zgodnie z <rysunkiem 4.3.9.>. 
Szczegółowe informacje na temat podłączania znajduje się w punkcie “5.3 Podłą-
czanie elementów sterujących 2-strefowego sterowania temperaturą”.

Uwaga:  Nie montować termistorów na zbiorniku mieszającym. Może to 
wpłynąć na prawidłowe monitorowanie temperatury przepływu oraz 
temperatury powrotnej w poszczególnych strefach.
Zamontować termistor temperatury przepływu w strefi e2 (THW8) w 
pobliżu zaworu mieszającego. 

Termistor (THW6): Temp. przepływu w strefi e1
Termistor (THW7): Temp. powrotna w strefi e1
Termistor (THW8): Temp. przepływu w strefi e2
Termistor (THW9): Temp. powrotna w strefi e2

THW6

THW7

THW8

THW9

Zbiornik mieszający

Zawór 
mieszający 
napędzany 
silnikiem

Pompa obiegowa wody 2
(Strefa1)

Przełącznik przepływowy 2 (Strefa1)

Pompa obiegowa wody 3 
(Strefa2)

Przełącznik przepływowy 3 (Strefa2)

Odbiorniki ciepła (Strefa1)

Odbiorniki ciepła (Strefa2)

<Rysunek 4.3.9> 

Przyłącza urządzeń zabezpieczających
Skrzynka hydrobox posiada zawór nadciśnieniowy. (patrz <rysunek 4.3.8>) Jest to 
żeńska złączka G1/2”. Instalator MUSI podłączyć odpowiednie rury odprowadza-
jące z tego zaworu zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Pominięcie tego kroku spowoduje odprowadzenie cieczy z zaworu nadciśnienio-
wego bezpośrednio do skrzynki hydrobox i poważne uszkodzenie produktu.

Wszystkie rury muszą być w stanie wytrzymać odprowadzenie gorącej wody. 
Zaworów nadciśnieniowych NIE wolno stosować do żadnych innych celów, a ich 
przewody odprowadzające powinny się kończyć w bezpieczny i odpowiedni spo-
sób, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga:  Zwrócić uwagę na fakt, że manometr oraz zawór nadciśnieniowy 
NIE nie mają odsączenia po stronie kapilar ani po stronie wlotu.
Jeśli doda się zawór nadciśnieniowy, ważne jest, aby między złą-
czem skrzynki hydrobox a dodanym zaworem nadciśnieniowym nie 
montować zaworu kontrolnego ani zaworu odcinającego (kwestia 
bezpieczeństwa). <Rysunek 4.3.8> 

Zawór nadciśnieniowy montowany 
fabrycznie
(złącze żeńskie G1/2”)

Opróżnić w celu spuszczenia 
(rurę MUSI zamontować instalator).

<Rysunek 4.3.4> 

<Rysunek 4.3.5> 

Obieg wody Charakterystyka pompy

Seria EHSC, ERSC

Seria EHPX * (z PUHZ-W50)
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*  W celu montażu serii EHPX ustawić prędkość pompy ze spadkiem ciśnienia między skrzynką hydrobox a jednostką zewnętrzną, uwzględnionym w zewnętrznym ciśnieniu 
statycznym.
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<Rysunek 4.3.6> <Rysunek 4.3.7> 

Prędkość 5 (domyślna)

Prędkość 4

Prędkość 3

Prędkość 2

Prędkość 1

Prędkość 5 (domyślna)

Prędkość 4

Prędkość 3

Prędkość 2

Prędkość 1

Prędkość 5 (domyślna)

Prędkość 4

Prędkość 3

Prędkość 2

Prędkość 1

Natężenie przepływu [L/min] Natężenie przepływu [L/min] Natężenie przepływu [L/min]

Seria EHPX * (z PUHZ-W85) Seria EHPX * (z PUHZ-HW112/140)
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4.4  Rury z czynnikiem chłodniczym (tylko system z 
modelem rozdzielonym)

Montaż rur z czynnikiem chłodniczym MUSI być wykonywany tylko przez technika 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Wymagania dotyczące montażu mogą 
się różnić zależnie od wybranej jednostki zewnętrznej. Informacje na temat pod-
łączania rur z czynnikiem chłodniczym znajdują się w instrukcji montażu jednostki 
zewnętrznej.

Rozmiar rur po stronie 
gazowej (mm)

Rozmiar rur po stronie wody (mm)

ø15,88 ø9,52
 

Środki ostrożności
 Dla urządzeń wykorzystujących czynnik R410A
•  Używać oleju estrowego, eterowego lub  alkilobenzynowego (niewielka ilość) 

jako oleju do klimatyzacji wlewanego do rozszerzanych części.
•  Używać bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu 

C1220 miedziano-fosforowego do łączenia rur z czynnikiem chłodniczym. Sto-
sować rury z czynnikiem chłodniczym o grubości podanej w poniższej tabeli. 
Upewnić się, że wnętrza rur są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych sub-
stancji, takich jak związki siarki, utleniacze, zanieczyszczenia lub pył.

 Ostrzeżenie:
Podczas montażu lub przemieszczania systemu pompy ciepła należy stoso-
wać tylko podany w specyfikacji czynnik chłodniczy (R410A) do napełniania 
rur z czynnikiem chłodniczym. Nie mieszać go z żadnym innym czynnikiem 
chłodniczym oraz całkowicie usunąć powietrze z rur. Powietrze znajdujące 
się w rurach może spowodować wzrost ciśnienia, które może skutkować 
pęknięciem i innymi zagrożeniami.

Pojemność 35 - 50 60 - 140

Rura z cieczą ø6,35 grubość 0,8 mm ø9,52 grubość 0,8 mm

Rura gazowa ø12,7 grubość 0,8 mm ø15,88 grubość 1,0 mm

• Nie stosować rur cieńszych niż podane powyżej.

Łączenie rur (rysunek 4.4.1)
• W przypadku stosowania dostępnych w handlu rur miedzianych, należy owinąć 

rury z cieczą i gazem dostępnymi w handlu materiałami izolacyjnymi (odporny-
mi na temperatury do 100°C lub więcej, o grubości 12 mm lub więcej).

• Nanieść cienką warstwę oleju do klimatyzacji na powierzchnię łączenia rury ze 
złączem przed dokręceniem nakrętki rozszerzanej.

• Użyć dwóch kluczy w celu dokręcenia połączeń rurowych.
• Użyć izolacji do rur z czynnikiem chłodniczym w celu zaizolowania złącz jed-

nostki wewnętrznej.

Rura miedziana O.D.
(mm)

Nakrętka rozszerzana 
O.D.
(mm)

Moment dokręcania
(N·m)

ø6,35 17 14 - 18

ø6,35 22 34 - 42

ø9,52 22 34 - 42

ø12,7 26 49 - 61

ø12,7 29 68 - 82

ø15,88 29 68 - 82

ø15,88 36 100 - 120

Rura miedziana O.D.
(mm)

Wymiary rozszerzenia 
øA wymiary (mm)

ø 6,35 8,7 - 9,1

ø9,52 12,8 - 13,2

ø12,7 16,2 - 16,6

ø15,88 19,3 - 19,7

<Rysunek 4.4.1>

<Rysunek  4.4.2>

Rura miedziana O.D.
(mm)

B (mm)

Narzędzie do nakrętek roz-
szerzanych do R410A

Typ złączki

ø6,35 (1/4") 1,0 - 1,5

ø9,52 (3/8") 1,0 - 1,5

ø12,7 (1/2") 1,0 - 1,5

ø15,88 (5/8") 1,0 - 1,5

<Rysunek  4.4.3>

Dopasować średnicę zewnętrzną rury z czynnikiem chłodniczym między jednostką 
zewnętrzną a skrzynką hydrobox do średnicy rury z czynnikiem chłodniczym w 
jednostce zewnętrznej.
Jeśli nie będą one dopasowane, podłączyć poniższy adapter do rury z czynnikiem 
chłodniczym na skrzynce hydrobox.

Nazwa modelu Średnica podłą-
czonych rur (mm)

Średnica A 
(mm)

Średnica B
(mm)

PAC-SH50RJ-E ø15,88 → ø12,7 ø15,88 (5/8 F) ø12,7 (1/2 F)

PAC-SH30RJ-E ø9,52 → ø6,35 ø9,52 (3/8 F) ø6,35 (1/4 F)

<Strona skrzynki Hydrobox> <Strona przedłużki rury>

 Wymiary docinania rozszerzenia 
 Moment dokręcania nakrętki rozszerzanej
  Nanieść olej maszynowy do klimatyzacji na na całą powierzchnię gniazda roz-
szerzenia.

  Zastosować odpowiednie nakrętki rozszerzane, które są dopasowane do roz-
miaru rury jednostki wewnętrznej.



4.5.1
4.5.44.2.1
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UWAGA dotycząca skrzynki Hydrobox
1.  Gdy skrzynka hydrobox opuszcza fabrykę, kabel głównego sterownika (rys. 

4.5.2) w jednostce głównej nie jest podłączony do złącza przekaźnika sterow-
nika (rys. 4.5.3) na panelu przednim. 
Po zakończeniu montażu i podłączeniu przewodów w miejscu montażu, pod-
łączyć kabel sterownika głównego do złącza przekaźnika, następnie włączyć 
zasilanie.

Złącze
przekaźnika

Jednostka główna
<Rysunek  4.5.2>

Panel przedni (widok z tylu)
<Rysunek  4.5.3>

AA

<Rysunek 4.5.1> 

Skrót wyłącznika Znaczenie

ECB1 Wyłącznik różnicowo-prądowy podgrzewacza prze-
pływowego

TB1 Blok zacisków 1

4.5 Podłączenie elektryczne
Wszystkie prace elektryczne powinien przeprowadzić odpowiednio wykwalifiko-
wany elektryk. Niezastosowanie się do tego wymagania może prowadzić do pora-
żenia prądem, pożaru i śmierci. Doprowadzi to także do unieważnienia gwarancji 
na produkt. Wszystkie połączenia elektryczne powinny być zgodne z krajowymi 
przepisami w tym zakresie. 

Podłączenie elektryczne skrzynki hydrobox można przeprowadzić na dwa spo-
soby.  
1.  Kabel zasilania jest poprowadzony z jednostki zewnętrznej do skrzynki hy-

drobox.
2. Skrzynka Hydrobox ma niezależne źródło zasilania.

 
Podłączenie należy wykonać do zacisków wskazanych na rysunkach na dole z 
lewej strony, zależnie od fazy.

Podgrzewacz przepływowy oraz grzejnik nurkowy powinny być podłączone nieza-
leżnie od siebie do odpowiedniego zasilania.

 Do wlotów znajdujących się w podstawie skrzynki hydrobox należy włożyć 
przewody elektryczne zakupione lokalnie. (Patrz <tabela 3.7-3.9>.

 Przewody elektryczne należy poprowadzić na dół z prawej strony skrzynki 
rozdzielczej i elektrycznej zapięte na miejscu za pomocą dołączonych spi-
nek.

  Przewody elektryczne należy wkładać pojedynczo przez poniższe wloty kabli. 
 Przewody wyjściowe 
 Sygnałowe przewody wejściowe 
  Przewód odbiornika bezprzewodowego (opcja)  
  (PAR-WR51R-E)

 do  przewodu zasilania i przewodu łączącego jednostkę zewnętrzną z 
jednostką wewnętrzną

 Podłączyć kabel łączący jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną do 
TB1.

 Podłączyć kabel zasilania podgrzewacza przepływowego do  ECB1.

12345

2.  Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu włożyć dołączoną kartę pamięci SD. 
(szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 5.6.)

Jednostka główna
<Rysunek  4.5.4>

• Upewnić się, że ECB1 jest Wł.<1 faza> <3 faza>
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Opcja 1: Skrzynka hydrobox zasilana z jednostki zewnętrznej
<1 faza>

<Rysunek  4.5.5>
Połączenia elektryczne 1 faza

Opis Zasilanie Moc Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz przepływowy 
(układ główny)

~/N 230 V  50 Hz 2 kW 16 A  *1 2,5 mm²
6 kW 32 A  *1 6,0 mm²

O
ka

bl
ow

an
ie

Nr
 p

rz
ew

od
u

× 
ro

zm
ia

r 
(m

m
²)

Hydrobox - jednostka zewnętrzna *2 3 × 1,5 (polarny)

Hydrobox - uziemienie jednostki 
zewnętrznej *2 1 × min. 1,5

Na
pi

ęc
ie

 
zn

am
io

no
we

 
ob

wo
du

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S1 - S2 *3 230V AC

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S2 - S3 *3 24V DC

*1. Zapewnić przerywacz z co najmniej 3,0 mm oddzieleniem styków na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV).
Należy zapewnić wyłącznik w celu zapewnienia wyłączenia wszystkich aktywnych przewodów fazowych zasilania.

*2. Maks. 45 m
W przypadku używania 2,5 mm², maks. 50 m
W przypadku używania 2,5 mm² i S3 oddzielonego, maks. 80 m

*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze są mierzone w porównaniu do wartości masy.

Uwagi: 1. Rozmiar przewodów musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z krajowymi normami elektrycznymi.
2. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (kon-

strukcja 60245 IEC 57)
Przewody zasilające jednostki wewnętrznej nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 60227 
IEC 53)

3. Zamontować przewód uziemienia dłuższy od pozostałych przewodów.
4. Zapewnić wystarczającą moc zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania samowzbudne.

*1  Jeśli zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy nie ma funkcji zabezpieczenia nadprądowego, zamontować wyłącznik posiadający tę funkcję na 
tym samym przewodzie zasilającym.

*2 Przymocować etykietę A dołączoną do instrukcji do obok każdego schematu elektrycznego do skrzynki hydrobox oraz do jednostek zewnętrznych.



L1

L2
S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB1

L2

L3

ECB1

N
L3

L1

L2

L1

Wyłącznik  
różnicowo-  
prądowy  

*1

Jednostka zewnętrz-
na

Zasilanie 
3~
400V
50Hz

Podłą-
czanie 

wyłącznika 
automa-
tycznego 
lub roz-
łącznika

Do płytki 
sterującej

Dla  
podgrzewacza  
przepływowego 
 (układ główny)

Hydrobox

Podłączanie  
wyłącznika 

automatycz-
nego lub 

rozłącznika

Zasilanie 
3N~
400V
50Hz

25

PL

<3 faza>

<Rysunek 4.5.6>
Połączenia elektryczne 3 faza

Opis Zasilanie Moc Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz przepływowy 
(układ główny)

3~ 400V  50Hz 9 kW 16 A  *1 2,5 mm²

O
ka

bl
ow

an
ie

Nr
 p

rz
ew

od
u

× 
ro

zm
ia

r 
(m

m
²)

Hydrobox - jednostka zewnętrzna *2 3 × 1,5 (polarny)

Hydrobox - uziemienie jednostki 
zewnętrznej *2 1 × min. 1,5

Na
pi

ęc
ie

 
zn

am
io

no
we

 
ob

wo
du

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S1 - S2 *3 230V AC

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S2 - S3 *3 24V DC

*1. Zapewnić przerywacz z co najmniej 3,0 mm oddzieleniem styków na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV).
Należy zapewnić wyłącznik w celu zapewnienia wyłączenia wszystkich aktywnych przewodów fazowych zasilania.

*2. Maks. 45 m
W przypadku używania 2,5 mm², maks. 50 m
W przypadku używania 2,5 mm² i S3 oddzielonego, maks. 80 m

*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze są mierzone w porównaniu do wartości masy.

Uwagi: 1. Rozmiar przewodów musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z krajowymi normami elektrycznymi.
2. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. 

(konstrukcja 60245 IEC 57)
Przewody zasilające jednostki wewnętrznej nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 
60227 IEC 53)

3. Zamontować przewód uziemienia dłuższy od pozostałych przewodów.
4. Zapewnić wystarczającą moc zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania samowzbudne.

*1  Jeśli zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy nie ma funkcji zabezpieczenia nadprądowego, zamontować wyłącznik posiadający tę funkcję na 
tym samym przewodzie zasilającym.

*2 Przymocować etykietę A dołączoną do instrukcji do obok każdego schematu elektrycznego do skrzynki hydrobox oraz do jednostek zewnętrznych.
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Opcja2: Skrzynka Hydrobox zasilana z niezależnego źródła

Jeśli skrzynka hydrobox oraz jednostki zewnętrzne mają oddzielne źródła zasila-
nia, NALEŻY spełnić poniższe wymagania:

• Zamienić połączenia złącz w skrzynce rozdzielczej i elektrycznej skrzynki 
hydrobox (patrz rysunek 4.5.7).

• Przełączyć przełącznik typu DIP SW8-3 w położenie WŁ.
• Włączyć jednostkę zewnętrzną PRZED skrzynką hydrobox.

<1 faza>

<Rysunek  4.5.8>
Połączenia elektryczne 1 faza

<Rysunek  4.5.7>

Opis Zasilanie Moc Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz przepływowy 
(układ główny)

~/N 230 V  50 Hz 2 kW 16 A  *1 2,5 mm²

6 kW 32 A  *1 6,0 mm²

Zasilanie skrzynki Hydrobox ~/N 230 V  50 Hz
Moc wejściowa skrzynki Hydrobox
Włącznik główny (przerywacz) *1 16 A

O
ka

bl
ow

an
ie

Nr
 p

rz
ew

od
u

× 
ro

zm
ia

r (
m

m
²) Zasilanie skrzynki Hydrobox 2 × min. 1,5

Uziemienie zasilania skrzynki Hydrobox 1 × min. 1,5
Hydrobox - jednostka zewnętrzna *2 2 × min. 0,3
Hydrobox - uziemienie jednostki zewnętrz-
nej —

N
a-

pi
ęc

ie
 

zn
am

io
-

no
w

e 
ob

w
od

u Hydrobox L - N *3 230V AC
Hydrobox - jednostka zewnętrzna S1 - S2 *3 —
Hydrobox - jednostka zewnętrzna S2 - S3 *3 24V DC

*1. Zapewnić przerywacz z co najmniej 3,0 mm oddzieleniem styków na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV).
Należy zapewnić wyłącznik w celu zapewnienia wyłączenia wszystkich aktywnych przewodów fazowych zasilania.

*2. Maks. 120 m
*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze są mierzone w porównaniu do wartości masy.

Uwagi: 1. Rozmiar przewodów musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z krajowymi normami elektrycznymi.
2. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 

60245 IEC 57)
Przewody zasilające jednostki wewnętrznej nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 60227 IEC 53)

3. Zamontować przewód uziemienia dłuższy od pozostałych przewodów.
4. Zapewnić wystarczającą moc zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania samowzbudne.

*1  Jeśli zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy nie ma funkcji zabezpieczenia nadprądowego, zamontować wyłącznik posiadający tę funkcję na tym samym przewodzie zasilającym.
*2 Przymocować etykietę B dołączoną do instrukcji do obok każdego schematu elektrycznego do skrzynki hydrobox oraz do jednostek zewnętrznych.
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<3 fazy>

<Rysunek  4.5.9>
Połączenia elektryczne 3 faza

Opis Zasilanie Moc Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz przepływowy 
(układ główny)

3~ 400V  50Hz 9 kW 16 A  *1 2,5 mm²

Zasilanie skrzynki Hydrobox ~/N 230 V  50 Hz

Moc wejściowa skrzynki Hydrobox
Włącznik główny (przerywacz) *1 16 A

O
ka

bl
ow

an
ie

Nr
 p

rz
ew

od
u

× 
ro

zm
ia

r (
m

m
²)

Zasilanie skrzynki Hydrobox 2 × min. 1,5

Uziemienie zasilania skrzynki Hy-
drobox 1 × min. 1,5

Hydrobox - jednostka zewnętrzna *2 2 × min. 0,3

Hydrobox - uziemienie jednostki 
zewnętrznej —

Na
pi

ęc
ie

 z
na

m
io

-
no

we
 

ob
wo

du

Hydrobox L - N *3 230V AC

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S1 - S2 *3 —

Hydrobox - jednostka zewnętrzna 
S2 - S3 *3 24V DC

*1. Zapewnić przerywacz z co najmniej 3,0 mm oddzieleniem styków na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV).
Należy zapewnić wyłącznik w celu zapewnienia wyłączenia wszystkich aktywnych przewodów fazowych zasilania.

*2. Maks. 120 m
*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze są mierzone w porównaniu do wartości masy.

Uwagi: 1. Rozmiar przewodów musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z krajowymi normami elektrycznymi.
2. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 

60245 IEC 57)
Przewody zasilające jednostki wewnętrznej nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny w osłonie polipropylenowej. (konstrukcja 60227 IEC 53)

3. Zamontować przewód uziemienia dłuższy od pozostałych przewodów.
4. Zapewnić wystarczającą moc zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania samowzbudne.

*1  Jeśli zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy nie ma funkcji zabezpieczenia nadprądowego, zamontować wyłącznik posiadający tę funkcję na tym samym przewodzie zasilającym.
*2 Przymocować etykietę B dołączoną do instrukcji do obok każdego schematu elektrycznego do skrzynki hydrobox oraz do jednostek zewnętrznych.
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5.1 Funkcje przełącznika typu Dip
Na płytce drukowanej sterownika FTC4 znajdują się 4 zestawy małych białych 
przełączników znanych jako przełączniki typu Dip. Numer przełącznika typu Dip 
jest wydrukowana na płytce drukowanej obok danego przełącznika. Na płytce dru-
kowanej oraz na samym bloku przełącznika typu Dip wydrukowane jest słowo ON. 
Aby przenieść przełącznik należy użyć pinezki lub narożnika cienkiej metalowej 
linijki itp.  
 
Ustawienia przełącznika typu Dip są zestawione w poniższej tabeli 5.1.1. 
Koniecznie wyłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przed zmianą 
ustawień przełączników.

Przełącznik 
typu Dip Funkcja WYŁ. WŁ.

Ustawienia domyślne:
Model jednostki 

wewnętrznej
SW1 SW1-1 Bojler BEZ bojlera Z bojlerem WYł.

SW1-2 Maksymalna temperatura wody na wylocie 
pompy ciepła 55ºC 60ºC Wł. *1

SW1-3 Zbiornik DHW BEZ zbiornika DHW ZE zbiornikiem DHW WYł.

SW1-4 Grzejnik nurkowy BEZ grzejnika nurkowego Z grzejnikiem nurkowym WYł.

SW1-5 Podgrzewacz przepływowy BEZ podgrzewacza przepływowego Z podgrzewaczem przepływowym Wł.
SW1-6 Funkcja podgrzewacza przepływowego Tylko dla ogrzewania Dla ogrzewania i DHW Wł.

SW1-7 Typ jednostki zewnętrznej Typ rozdzielony Typ scalony WYł.: E*SC-*M*B
Wł. :  EHPX-*M*B

SW1-8  Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BEZ bezprzewodowego pilota zdal-
nego sterowania

Z bezprzewodowym pilotem zdalnego 
sterowania WYł.

SW2 SW2-1 Zmiana logiki na wejściu (IN1) termostatu w 
pomieszczeniu1

Zatrzymanie działania strefy1 na za-
mknięciu termostatu

Zatrzymanie działania strefy1 na 
otwarciu termostatu WYł.

SW2-2 Zmiana logiki na wejściu (IN2) przełącznika 
przepływowego1 Wykrycie usterki na zamknięciu Wykrycie usterki na otwarciu Wł.

SW2-3 Ograniczenie wydajności podgrzewacza prze-
pływowego Nieaktywne Aktywne

WYł.:  Z wyjątkiem 
EHPX-VM2B 
ERSC-VM2B

Wł. :  EHPX-VM2B 
ERSC-VM2B

SW2-4 Funkcja trybu chłodzenia Nieaktywna Aktywna
WYł.:  Z wyjątkiem 

ERSC-VM2B
Wł. : ERSC-VM2B

SW2-5
Automatyczne przełączenie na pracę zapaso-
wego źródła ciepła (kiedy jednostka zewnętrzna 
zatrzyma się na skutek błędu)

Nieaktywna Aktywna *2 WYł.

SW2-6 Zbiornik mieszający BEZ zbiornika mieszającego ZE zbiornikiem mieszającym WYł.

SW2-7 2-strefowa regulacja temperatury Nieaktywna Aktywna WYł.

SW2-8 — — - WYł.
SW3 SW3-1 Zmiana logiki na wejściu (IN6) termostatu w 

pomieszczeniu 2
Zatrzymanie działania strefy2 na za-
mknięciu termostatu

Zatrzymanie działania strefy2 na 
otwarciu termostatu WYł.

SW3-2 Zmiana logiki na wejściu (IN3) przełącznika 
przepływowego 2 Wykrycie usterki na zamknięciu Wykrycie usterki na otwarciu WYł.

SW3-3 Zmiana logiki na wejściu (IN7) przełącznika 
przepływowego 3 Wykrycie usterki na zamknięciu Wykrycie usterki na otwarciu WYł.

SW3-4 Chłodzenie w strefie2 Nie jest w użyciu W użyciu WYł.
SW3-5 Funkcja trybu grzania  *3 Nieaktywna Aktywna WYł.
SW3-6 — — — WYł.
SW3-7 — — — WYł.
SW3-8 — — — WYł.

SW4 SW4-1 Sterowanie kilkoma jednostkami zewnętrznymi Nieaktywne Aktywne WYł.

SW4-2 Położenie sterowania kilkoma jednostkami 
zewnętrznymi *4 Podrzędne Nadrzędne WYł.

SW4-3 — — — WYł.
SW4-4 — — — WYł.

SW4-5 Tryb awaryjny (działanie samego podgrzewacza) Normalny

"Tryb awaryjny (działanie samego 
podgrzewacza) 
(należy aktywować tylko gdy zasilanie 
Wł.)"

WYł. *5

SW4-6 Tryb awaryjny (praca bojlera) Normalny
"Tryb awaryjny (praca bojlera) 
(należy aktywować tylko gdy zasilanie 
Wł.)"

WYł. *5

<Tabela 5.1.1>

<Rysunek  5.1.1>

Uwaga:  1.  Kiedy skrzynka hydrobox jest połączona z jednostką zewnętrzną PUHZ-RP, której maksymalna temperatura na wylocie wynosi 55ºC, przełącznik 
typu Dip SW1-2 musi znaleźć się w położeniu WYŁ.   

2.  WYJ11 będzie dostępne. Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta jest niedostępna w przypadku pewnych błędów. (W takim przypadku należy 
wstrzymać działanie systemu i tylko pompa obiegowa wody nadal pracuje.)

3  Przełącznik ten działa tylko wtedy, gdy skrzynka hydrobox jest połączona z jednostką zewnętrzną PUHZ-FRP. Jeśli podłączony jest inny typ jednost-
ki zewnętrznej, funkcja trybu grzania jest aktywna niezależnie od tego, czy przełącznik ten jest WŁ. czy WYŁ.

4. SW4-2 jest dostępny tylko, gdy SW4-1 jest WŁ.
5. Jeśli tryb awaryjny nie jest już potrzebny, ustawić przełącznik z powrotem w położeniu WYŁ.

SW1

SW4

SW2

SW3

5. Konfiguracja systemu
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5.2 Podłączanie wejść/wyjść

Jeśli przewody są podłączone do sąsiednich zacisków, należy użyć zaci-
sków oczkowych i zaizolować przewody.

<Rysunek 5.2.1>

Wejścia sygnałowe
Nazwa Blok zacisków Złącze Element WYŁ. (otwarty) WŁ.(zamknięty
IN1 TBI.1 1-2 — Wejście termostatu w pomieszczeniu 1 Patrz SW2-1 w <5.1 Funkcje przełącznika typu Dip>.
WE2 TBI.1 3-4 CN2F Wejście przełącznika przepływowego 1 Patrz SW2-2 w <5.1 Funkcje przełącznika typu Dip>.
WE3 TBI.1 5-6 — Wejście przełącznika przepływowego 2 (Stre-

fa1)
Patrz SW3-2 w <5.1 Funkcje przełącznika typu Dip>.

WE4 TBI.1 7-8 — Wejście sterowania żądaniem Normalne Źródło ciepła WYł./Praca bojlera *2
WE5 TBI.1 9-10 — Wejście termostatu zewnętrznego (*1) Standardowe działanie Grzanie/ Praca bojlera *2
WE6 TBI.1 11-12 — Wejście termostatu w pomieszczeniu 2 Patrz SW3-1 w <5.1 Funkcje przełącznika typu Dip>.
WE7 TBI.1 13-14 — Wejście przełącznika przepływowego 3 (Strefa2) Patrz SW3-3 w <5.1 Funkcje przełącznika typu Dip>.

*1. W przypadku używania termostatu zewnętrznego do sterowania działaniem grzejnikami, żywotność grzejników oraz powiązanych z nimi części może się zmniejszyć.
*2. Aby włączyć bojler użyć głównego sterownika w celu wybrania opcji “Bojler” na ekranie “Ustawianie wejścia zewnętrznego“ w menu serwisowym.

Element Nazwa Model oraz specyfikacja
Funkcja wejścia 
sygnałowego

Przewód wejścia sygnału Stosować przewód lub kabel w osłonie winylowej.
Maks. 10 m
Typ przewodu: CV, CVS lub równoważny
Rozmiar przewodu:  Przewód linkowy 0,5 mm² do 1,25 mm² 

Drut pełny: ø0,65 mm do ø1,2 mm
Przełącznik Sygnały styku beznapięciowego “a”

Przełącznik zdalny: minimalne dopuszczalne obciążenie 12V DC, 1mA

Specyfikacja podłączania przewodów elektrycznych oraz części kupowanych na własną rękę

Wejścia termistora
Nazwa Blok zacisków Złącze Element Model opcjonalnej części
TH1 — CN20 Termistor (temp. w pomieszczeniu) (Opcja)*1 PAC-SE41TS-E
TH2 — CN21 Termistor (ref. temp. cieczy) —
THW1 — CNW12  1-2 Termistor (temp. przepływu wody) —
THW2 — CNW12  3-4 Termistor (temp. powracającej wody) —
THW5 — CNW5 Termistor (temp. wody w zbiorniku DHW) (opcja)*1 PAC-TH011TK-E
THW6 TBI.2  7-8 — Termistor (temp. przepływu wody w strefie1) (opcja)*1

PAC-TH011-E
THW7 TBI.2  9-10 — Termistor (temp. powracającej wody w strefie1) (opcja)*1
THW8 TBI.2  1-2 — Termistor (temp. przepływu wody w strefie2) (opcja)*1

PAC-TH011-E
THW9 TBI.2  11-12 — Termistor (temp. powracającej wody w strefie2) (opcja)*1
THWB1 TBI.2  3-4 — Termistor (temp. przepływu wody w bojlerze) (opcja)*1

PAC-TH011HT-E
THWB2 TBI.2  5-6 — Termistor (temp. powrotu wody do bojlera) (opcja)*1

Nie dzielić przewodów w celu ich wydłużania lub skracania, ponieważ może to zakłócić monitorowanie każdej temperatury.
Jeśli przewody są zbyt długie, związać je opaską, aby dostosować ich długość.
*1.  Maksymalna długość przewodów termistora wynosi 5 m. 

Jeśli przewody są podłączone do sąsiednich zacisków, należy użyć zacisków oczkowych i zaizolować przewody.
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5.3 Okablowanie dla 2-strefowego sterowania temperaturą 
1.  Pompa obiegowa wody 2 (Pompa obiegowa wody w strefie1 ) / Pompa obiegowa wody 2 (Pompa obiegowa wody w strefie2)

Podłączyć elektrycznie pompy obiegowe wody 2 i 3 do odpowiednich zacisków wyjściowych. (Patrz “Wyjścia” w 5.2.)

2. Przełącznik przepływowy 2 (Przełącznik przepływowy w strefie 1) / Przełącznik przepływowy 3 (Przełącznik przepływowy w strefie 2)
Podłączyć przełączniki przepływowe 2 i 3 do odpowiednich zacisków. (Patrz “Wejścia sygnałów” w 5.2.)
Ustawić przełączniki typu dip 3-2 oraz 3-3 zgodnie z funkcjami poszczególnych przełączników przepływowych 2 i 3. (Patrz “Funkcje przełączników typu Dip” w 5.1.)

3. Termistor
Podłączyć termistor do monitorowania temp. przepływu w strefie1 do zacisków THW6 (TBI. 2-7 i 2-8).
Podłączyć termistor do monitorowania temp. powrotnej w strefie1 do zacisków THW7 (TBI. 2-9 and 2-10).
Podłączyć termistor do monitorowania temp. przepływu w strefie2 do zacisków THW8 (TBI. 2-1 i 2-2).
Podłączyć termistor do monitorowania temp. powrotnej w strefie2 do zacisków THW9 (TBI. 2-11 i 2-12).

Maksymalna długość przewodów termistora wynosi 5 m. Nie dzielić przewodów w celu ich przedłużania lub skracania, ponieważ może to zakłócić monitorowanie tempe-
ratury gorącej wody we wszystkich strefach.
Jeśli przewody są zbyt długie, związać je opaską, aby dostosować ich długość.

4.  Zawór mieszający napędzany silnikiem 
Podłączyć trzy przewody z zaworu mieszającego napędzanego silnikiem do odpowiednich zacisków zgodnie z opisem “Wyjścia” w punkcie 5.2.

Uwaga:  Podłączyć przewód komunikacyjny do otwartego złącza A (złącze wlotu gorącej wody) do TBO. 1-14 (Otwarty), przewód komunikacyjny do otwartego 
złącza B (złącze wlotu zimnej wody) do TBO. 1-12 (Zamknięty) , oraz zacisk neutralny podłączyć do TBO. 1-13 (N).

12 13 14

N L

FTC4

TBO.1

Zamknięte N Otwarte

A

B

ze zbiornika mieszającego

do zbiornika mieszającego

do odbiornika ciepła w strefie2

z odbiornika ciepła w strefie2

Zawór mieszający napędzany silnikiem

Uwaga:
1. Jeśli skrzynka hydrobox jest zasilana z jednostki zewnętrznej, maksymalne łącz-

ne natężenie brutto (a)+(b) wynosi 3,0 A.
2. Nie podłączać wielu pomp obiegowych wody bezpośrednio do każdego wyjścia 

(WYJ1, WYJ2 i WYJ3). W takim przypadku podłączyć je za pośrednictwem prze-
kaźników.

3. Nie podłączać pomp obiegowych wody do TBO.1 3-4 oraz CNP1 jednocześnie.
4. Podłączyć odpowiedni ochronnik przepięciowy do WYJ10 (TBO.1 1-2) zależnie 

od obciążenia w miejscu montażu.

Specyfikacja podłączania przewodów elektrycznych oraz części kupowanych na 
własną rękę
Element Nazwa Model oraz specyfikacja
Funkcja 
wyjścia 
zewnętrz-
nego

Przewód 
wyjściowy

Stosować przewód lub kabel w osłonie winylowej.
Maks. 30 m
Typ przewodu: CV, CVS lub równoważny
Rozmiar przewodu: Przewód linkowy 0,5 mm² do 1,25 mm²

Drut pełny: ø0,65 mm do ø1,2 mm

Wyjścia
Nazwa Blok zaci-

sków
Złącze Element WYŁ. WŁ. Sygnał/maks natężenie Maks. natężenie 

całkowite
WYł1 TBO.1 3-4 CNP1 Wyjście pompy obiegowej wody 1 (ogrzewanie przestrzeni oraz 

DHW)
WYł. Wł. 230V AC 1,0 A maks 3,0 A (a)

WYJ2 TBO.1 5-6 — Wyjście pompy obiegowej wody 2 (ogrzewanie przestrzeni dla 
strefy1)

WYł. Wł. 230V AC 1,0 A maks

WYJ3 TBO.1 7-8 — Wyjście pompy obiegowej wody 3 (ogrzewanie przestrzeni dla 
strefy2)

WYł. Wł. 230V AC 1,0 A maks

WYJ4 TBO.1 9-11 CNV1 Wyjście zaworu 3-drożnego (zawór 2-drożny 1) Ogrzewanie DHW 230V AC 0,1 A maks

3,0 A (b)

WYJ5
TBO.1 12-13

— Wyjście zaworu mieszającego
Zatrzymane Zamknięte

230V AC 0,1 A maks
TBO.1 13-14 Zatrzymane Otwarte

WYJ6 — CNBH 1-3 Wyjście podgrzewacza przepływowego 1 WYł. Wł. 230V AC 0,5 A maks. (przekaźnik)
WYJ7 — CNBH 5-7 Wyjście podgrzewacza przepływowego 2 WYł. Wł. 230V AC 0,5 A maks. (przekaźnik)
WYJ8 TBO.2 11-12 — Wyjście podgrzewacza przepływowego 2+ WYł. Wł. 230V AC 0,5 A maks. (przekaźnik)
WYJ9 TBO.2 9-10 CNIH Wyjście grzejnika nurkowego WYł. Wł. 230V AC 0,5 A maks. (przekaźnik)
WYJ11 TBO.2 1-2 — Wyjście błędów Normalne Błąd 230V AC 0,5 A maks
WYJ12 TBO.2 3-4 — Wyjście odmrażania Normalne Odmrażanie 230V AC 0,5 A maks 
WYJ13 TBO.2 7-8 — Wyjście 2 zaworu 2-drożnego DHW Ogrzewanie 230V AC 0,1 A maks 

WYJ10 TBO.1 1-2 — Wyjście bojlera WYł. Wł.

napięcie bez styku
•  220 - 240V AC (30V DC) 0,5A 

lub mniej
•  10 mA 5V DC lub więcej

—

Nie podłączać zacisków oznaczonych jako “—” w polu “Blok zacisków”.
N L

TBO.1 12 13 149 10 116 7 83 4 51 2 12 13 149 10 116 7 83 4 51 2TBO.2

OUT5OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

N L N L N L N L

OUT10

N L

OUT11

N L

OUT12

N L

OUT9

N L

OUT13

N L

OUT8
Zamknięte Otwarte
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5.4 Procedura montażu zbiornika DHW
Uwaga:
•  Należy mieć świadomość, że działanie wymiennika ciepła DHW w znacz-

nym stopniu zależy od wybranych komponentów, takich jak zbiornik, 
grzejnik nurkowy itp.

•  Przeprowadzając konfi gurację systemu przestrzegać lokalnych przepi-
sów.

1. Aby umożliwić przełączanie obiegu wody między z trybu DHW do trybu 
grzania, zamontować zawór 3-drożny (należy zakupić na własną rękę). Zawór 
3-drożny oraz zbiornik DHW należy ustawić w sposób pokazany na schemacie 
systemu na stronie 13, rysunek 3,9 lub 3,10 stosownie do zastosowania.
Zastosowanie dwóch zaworów 2-drożnych może dać ten sam efekt, co zawór 
3-drożny.

2.  Zamontować opcjonalny termistor THW5 (opcjonalna część PAC-TH011TK-E) 
na zbiorniku DHW.
Zaleca się umiejscowić termistor w połowie pojemności zbiornika DHW. Odizo-
lować termistor od powietrza otoczenia. Zwłaszcza w przypadku podwójnego 
(izolowanego) zbiornika, termistor należy przymocować do wewnętrznej części 
(aby wykrywał temperaturę wody).

3. Podłączyć przewód termistora do złącza CNW5 w FTC4.
Jeśli przewód termistora jest zbyt długi, związać go opaską, aby dostosować 
jego długość.

4. Zaciski wyjściowe zaworu 3-drożnego to TBO.1 9-11 (WYJ4).
Zaciski TBO.1 9-11 w FTC4 są przedstawione na schemacie elektrycznym na 
stronie 29.
Wybrać zaciski, do których podłączony jest zawór 3-drożny między TBO.1 
9-10, lub TBO.1 9-11, zgodnie z napięciem znamionowym.
Jeśli prąd znamionowy zaworu 3-drożnego przekracza 0,1A, koniecznie 
zastosować przekaźnik o maksymalnym napięciu i natężeniu znamionowym 
230V AC / 0,1A podczas podłączania do FTC4. Nie podłączać kabla zaworu 
3-drożnego bezpośrednio do FTC4. Podłączyć kabel przekaźnika do zacisków 
TBO.1 9-10. 
Zawór 3-drożny musi być zaworem typu SPST. NIE wolno stosować typu 
SPDT.
W przypadku systemów wykorzystujących zawory 2-drożne zamiast zaworu 
3-drożnego należy przeczytać poniższe instrukcje;

Specyfi kacja zaworu 2-drożnego (należy zakupić na własną rękę)
• Zasilanie: 230V AC
• Natężenie: 0,1A maks (w przypadku przekroczenia 0,1A należy zastoso-
wać przekaźnik)
• Typ: Normalnie zamknięty

Pozycja 
monta-
żowa

Połączenie elektrycz-
ne Blok zacisków

Sygnał wyjściowy
Ogrzewa-
nie 

DHW System 
WYł.

Zawór 2-droż-
ny 1

DHW TBO.1 9-10 WYł.
(zamknię-
ty)

Wł. 
(otwarty)

WYł. 
(zamknię-
ty)

Zawór 2-droż-
ny 2

Ogrzewa-
nie 

TBO.2 7-8 Wł. 
(otwarty)

WYł. 
(zamknię-
ty)

WYł. 
(zamknię-
ty)

Uwaga: Po zablokowaniu zaworu 2-drożnego obieg wody zatrzyma się.
W celu zachowania bezpieczeństwa między pompą a zaworem 2-drożnym 
należy zamontować zawór lub obwód obejściowy.
Zaciski TBO.2 7-8 w FTC4 są przedstawione na schemacie elektrycznym.
Zawór 2-drożny (należy zakupić na własną rękę) należy zamontować zgod-
nie z dołączoną instrukcją. Postępować zgodnie z instrukcją producenta za-
woru 2-drożnego, aby sprawdzić, czy należy podłączyć kabel uziemienia, 
czy nie.
• W przypadku zaworu 2-drożnego wybrać taki, który powoli otwiera się i 

zamyka, aby nie dopuścić do uderzeń wodnych.
• Wybrać zawór 2-drożny wyposażony w funkcję ręcznego sterowania, któ-

ra jest niezbędna do uzupełniania lub spuszczania wody.

 5. Włączyć przełącznik typu DIP SW1-3 na FTC4.

6. W przypadku stosowania grzejnika nurkowego (należy zakupić na własną 
rękę), podłączyć kabel przekaźnika stykowego do grzejnika nurkowego do 
TBO.2 9-10 (OUT9), i Włączyć przełącznik typu Dip SW1-4. NIE podłączać ka-
bla zasilania bezpośrednio do FTC4.

Uwaga: 
• Gdy grzejnik nurkowy jest zamontowany, wybrać odpowiednią pojemność wy-

łącznika oraz kabel o odpowiedniej średnicy na podstawie mocy grzejnika.
• Podczas podłączania grzejnika nurkowego w miejscu montażu, zawsze monto-

wać wyłącznik różnicowo-prądowy, aby nie dopuścić do przypadkowego pora-
żenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania zbiornika DHW
(1) Podłączyć opcjonalny termistor THW5 (PAC-TH011TK-E).
(2) Zawsze używać wyłącznika różnicowo-prądowego podczas podłączania grzejnika nurkowego.
(3) Podczas montażu grzejnika nurkowego upewnić się, że grzejnik nurkowy ma wbudowany termostat z bezpośrednim odcięciem.
(4) Podłączyć zawór nadciśnieniowy po stronie wody sanitarnej.
(5) Ważne jest, aby nie montować zaworu kontrolnego ani zaworu odcinającego między skrzynką hydrobox a zaworem nadciśnieniowym.



THW5

THW1

THW2

THW1

THW2

THW5

Zbiornik 
DHW

Zbiornik 
DHW

Odbiornik ciepła

Hydrobox

Podgrzewacz  
przepływowy

Grzejnik nurkowy

Odbiornik ciepła

Hydrobox

Podgrzewacz 
przepływowy

Zawór 3-drożny (*)

Zawór 3-drożny (*)

Zbiornik 
DHW

Grzejnik 
nurkowy

Podgrze-
wacz prze-
pływowy

Funkcja 
BH Schemat systemu Termistor

Obecny Nieobecny Obecny Do 
ogrzewania/
chłodzenia 
przestrzeni i 
DHW

THW1:  Temp. przepływu 
wody

THW2:  Temp. powracającej 
wody

THW5:  Temp. wody w 
zbiorniku (opcjonalna 
część
PAC-TH011TK-E)

Obecny Obecny Obecny Do 
ogrzewania/
chłodzenia 
przestrzeni i 
DHW

THW1:  Temp. przepływu 
wody

THW2:  Temp. powracającej 
wody

THW5:  Temp. wody w 
zbiorniku (opcjonalna 
część
PAC-TH011TK-E)

*Zastosowanie dwóch zaworów 2-drożnych może dać ten sam efekt, co zawór 3-drożny.

32

PL

Zalecany system DHW
Tam, gdzie system obejmuje zbiornik DHW:



FTC4

FTC4
20.0°C

FTC4

20°C

20°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

FTC4

Jednostka  
zewnętrzna

Jednostka  
zewnętrzna

Jednostka 
zewnętrzna

Jednostka  
zewnętrzna

Odbiornik bezprzewodowy  
(opcja)

Sterownik  
główny

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego sterowania 
(opcja)

Sterownik  
główny

Sterownik  
główny

Sterownik główny 
(pozycja zdalna)

Maks. 8

Pomieszczenie

Hydrobox Pomieszczenie

Termistor tempe-
ratury 
w pomieszczeniu 
(opcja)

Hydrobox Pomieszczenie

Termostat tempe-
ratury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Hydrobox

Hydrobox Pomieszczenie

1-strefowa regulacja temperatury
Opcja sterowania A
W skład tej opcji wchodzi sterownik główny i bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
firmy Mitsubishi Electric. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania służy do 
monitorowania temperatury w pomieszczeniu oraz dokonywania zmian ustawień 
ogrzewania przestrzeni, podgrzewacza przepływowego DHW (*1) oraz przełączania 
do trybu urlopowego bez konieczności użycia sterownika głównego.

W przypadku używania więcej niż jednego pilota zdalnego sterowania, centralny 
system sterowania zastosuje ostatnio wybrane ustawienie temperatury we wszystkich 
pomieszczeniach niezależnie od tego, który bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
został użyty. Wśród tych pilotów zdalnego sterowania nie ma hierarchii.

Podłączyć bezprzewodowy odbiornik do FTC4 zgodnie z instrukcją obsługi 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Włączyć przełącznik typu DIP 
SW1-8. Przed rozpoczęciem eksploatacji skonfigurować bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania do przesyłania i odbierania danych, zgodnie z instrukcją montażu 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.)

Opcja sterowania B

W skład tej opcji wchodzi sterownik główny i termistor firmy Mitsubishi Electric 
podłączony do FTC4. Termistor służy do monitorowania temperatury w pomieszczeniu, 
ale nie może dokonywać zmian w operacji sterowania. Wszelkich zmian w DHW (*1) 
należy dokonywać za pomocą sterownika głównego montowanego na skrzynce 
hydrobox.

Podłączyć termistor do złącza TH1 na FTC4. 
Do FTC4 można zawsze podłączyć jeden termistor temperatury w pomieszczeniu.

Opcja sterowania C

W skład tej opcji wchodzi sterownik główny wyjmowany ze skrzynki hydrobox i znajdu-
jący się w innym pomieszczeniu. Termistor wbudowany w sterownik główny może służyć 
do monitorowania temperatury w pomieszczeniu do funkcji automatycznej adaptacji, 
przy jednoczesnym utrzymaniu dostępności wszystkich funkcji sterownika głównego.  

Sterownik główny oraz FTC4 są połączone 2-żyłowym, 0,3 mm², kablem niebieguno-
wym (należy zakupić na własną rękę) o maksymalnej długości 500 m.

Aby użyć czujnika w w sterowniku głównym, należy zdjąć sterownik główny ze skrzynki 
hydrobox. W przeciwnym razie wykryje on temperaturę skrzynki hydrobox zamiast tem-
peratury w pomieszczeniu. Będzie to miało wpływ na wydajność ogrzewania przestrze-
ni.

Opcja sterowania D (temp. przepływu lub tylko krzywa kompensacji)

W skład tej opcji wchodzi sterownik główny i kupowany na własną rękę termostat 
podłączony do FTC4. Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury 
ogrzewania pomieszczenia. Wszelkich zmian w DHW (*1) należy dokonywać za 
pomocą sterownika głównego montowanego na skrzynce hydrobox.

Termostat jest podłączony do IN1 w TBI.1 na FTC4. Do FTC4 można zawsze podłączyć 
jeden termostat.

 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może być także wykorzystywany 
jako termostat.

*1 Jeśli ma zastosowanie
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5.5 Opcje pilota zdalnego sterowania
Skrzynka hydrobox jest wyposażona fabrycznie w sterownik główny. Ma on wbudowany termi-
stor do monitorowania temperatury oraz posiada  graficzny interfejs użytkownika pozwalający 
na konfigurację, przeglądanie bieżącego stanu oraz wprowadzanie funkcji harmonogramowania. 
Główny sterownik jest wykorzystywany także do serwisowania. Dostęp do tej funkcji jest możliwy 
za pomocą menu serwisowego chronionego hasłem. 
W celu zapewnienia jak najlepszej efektywności firma Mitsubishi Electric zaleca stosowanie funk-
cji automatycznej adaptacji na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Aby można było korzy-
stać z tej funkcji, w głównym pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu, 
musi się znajdować termistor. Można tego dokonać na różne sposoby, a najbardziej wygodne są 
podane poniżej.
Patrz rozdział niniejszej instrukcji dotyczący ogrzewania, aby dowiedzieć się, jak ustawić 
krzywą kompensacji, temp. przepływu lub temp. w pomieszczeniu (automatyczna adapta-
cja). Instrukcja dotycząca ustawiania wejścia termistora dla sterownika FTC4 znajduje się 
w rozdziale Ustawienia początkowe.

Ustawieniem fabrycznym dla trybu ogrzewania przestrzeni jest Temp. w pomieszczeniu. (au-
tomatyczna adaptacja). Jeśli w systemie nie ma czujnika w pomieszczeniu, należy zmienić to 
ustawienie na tryb Krzywa kompensacji lub tryb Temp przepływu.

Uwaga: Automatyczna adaptacja jest niemożliwa w Trybie chłodzenia.

FTC4

Standard dostarczany fabrycznie

Jednostka zewnętrzna

Hydrobox



FTC4

20.0°C

Termistor temperatury 
w pomieszczeniu 
(opcja)

Termostat temperatury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Sterownik główny
Jednostka zewnętrzna

Strefa1:  Sterowanie temp. w pomieszczeniu (automatyczna 
adaptacja)

Strefa2:  Krzywa kompensacji lub sterowanie temp. 
przepływu

Hydrobox

Strefa1

Strefa2

FTC4

20.0°C

Sterownik główny 
(pozycja zdalna)

Termostat temperatury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Strefa1:  Sterowanie temp. w pomieszczeniu (automa-
tyczna adaptacja)

Strefa2:  Krzywa kompensacji lub sterowanie temp. 
przepływu

Strefa2

Strefa1

HydroboxJednostka zewnętrzna

FTC4

20.0°C
Sterownik  
głównyJednostka zewnętrzna

Termostat temperatury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Termostat temperatury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Hydrobox

Strefa2

Strefa1

Strefa1, Strefa2: Krzywa kompensacji lub sterowanie 
temp. przepływu

FTC4

20°C

20°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

Termostat temperatury  
w pomieszczeniu  
(należy zakupić na 
własną rękę)

Odbiornik  
bezprzewodowy (opcja)

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego sterowania 
(opcja)

Jednostka ze-
wnętrzna

Sterownik 
główny

Strefa1

Strefa2

Maks. 8

Strefa1:  Sterowanie temp. w pomieszczeniu  
(automatyczna adaptacja)

Strefa2:  Krzywa kompensacji lub sterowanie 
temp. przepływu

Hydrobox

2-strefowa regulacja temperatury
Opcja sterowania A
W skład tej opcji wchodzi sterownik główny, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
firmy Mitsubishi Electric oraz dostarczany lokalnie termostat.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania służy do monitorowania temperatury w 
pomieszczeniu w Strefie1, a termostat służy do monitorowania temperatury w po-
mieszczeniu w Strefie2.
Termostat może być także przypisany do Strefy1 a bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania do Strefy2.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może także służyć do dokonywania zmian 
ustawień grzania, podgrzewacza przepływowego DHW (*1) oraz przełączania do trybu 
urlopowego bez konieczności użycia sterownika głównego.

W przypadku stosowania więcej niż jednego bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania, ostatnie ustawienie/żądanie temperatury zostanie zastosowane do 
WSZYSTKICH pomieszczeń w tej samej strefie.

Podłączyć bezprzewodowy odbiornik do FTC4 zgodnie z instrukcją obsługi bezprzewo-
dowego pilota zdalnego sterowania. Włączyć przełącznik typu DIP SW1-8. Przed 
rozpoczęciem eksploatacji skonfigurować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
do przesyłania i odbierania danych, zgodnie z instrukcją montażu bezprzewodowego 
pilota zdalnego sterowania.)
Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury do ogrzewania pomieszcze-
nia w Strefie2. 
Termostat jest podłączony do IN6 na FTC4. (Jeśli termostat jest przypisany do Strefy1, 
jest on podłączony do IN1 na TBI.1.) (patrz punkt 5.2.)
 

Opcja sterowania B

W skład tej opcji wchodzi sterownik główny, termistor firmy Mitsubishi Electric oraz 
dostarczany lokalnie termostat FTC4.  
Termistor służy do monitorowania temperatury w pomieszczeniu w Strefie1, a termostat 
służy do monitorowania temperatury w pomieszczeniu w Strefie2.

Termostat może być także przypisany do Strefy1 a termistor do Strefy2.
Termistor nie może dokonywać zmian w operacji sterowania. Wszelkich zmian w DHW 
(*1) należy dokonywać za pomocą sterownika głównego montowanego na skrzynce 
hydrobox.
Podłączyć termistor do złącza TH1 na FTC4. 
Do FTC4 można zawsze podłączyć jeden termistor temperatury w pomieszczeniu.
Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia w 
Strefie2. 
Termostat jest podłączony do IN6 na FTC4. (Jeśli termostat jest przypisany do Strefy1, 
podłączyć go do IN1 na TBI.1.) (patrz punkt 5.2.)
 

Opcja sterowania C

W skład tej opcji wchodzi sterownik główny (z wbudowanym termistorem), który wyjmuje 
się ze skrzynki hydrobox do monitorowania temperatury w pomieszczeniu w Strefie1 
oraz lokalnie dostarczany termostat do monitorowania temperatury w pomieszczeniu 
w Strefie2.
Termostat może być także przypisany do Strefy1 a termistor do Strefy2.

Termistor wbudowany w sterownik główny może służyć do monitorowania temperatury 
w pomieszczeniu do funkcji automatycznej adaptacji, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dostępności wszystkich funkcji sterownika głównego.
Główny sterownik oraz FTC4 są połączone 2-żyłowym, 0,3 mm², niebiegunowym ka-
blem (należy zakupić na własną rękę) o maksymalnej długości 500 m.
Aby użyć czujnika w w sterowniku głównym, należy odłączyć sterownik główny od 
skrzynki hydrobox. W przeciwnym razie wykryje on temperaturę skrzynki hydrobox za-
miast temperatury w pomieszczeniu. Będzie to miało wpływ na wydajność ogrzewania 
przestrzeni.

Termostat służy do ustawiania maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia 
w Strefie2. 
Termostat jest podłączony do IN6 na FTC4. (Jeśli termostat jest przypisany do Strefy1, 
podłączyć go do IN1 na TBI.1.)  (patrz punkt 5.2.)

Opcja sterowania D 

W skład tej opcji wchodzą dostarczane lokalnie termostaty podłączone do FTC4. Termo-
staty są przypisywane oddzielnie do Strefy1 i Strefy2. Termostaty służą do ustawiania 
maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczenia w Strefie1 i Strefie2. Wszelkich 
zmian w DHW (*1) należy dokonywać za pomocą sterownika głównego montowanego 
na skrzynce hydrobox.

Termostat Strefy1 jest podłączony do IN1 w TBI.1 na FTC4. 
Termostat Strefy2 jest podłączony do IN6 w TBI.1 na FTC4. 

*1 Jeśli ma zastosowanie
*2  Dla powyższych opcji można zmieniać typy czujników Strefa1 i Strefa2. (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w Strefie1 oraz Termostat temp. w pomieszczeniu w 

Strefie2 można zmienić odpowiednio na termostat temp. w pomieszczeniu oraz bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania). 
 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może być także wykorzystywany jako termostat. 34
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Zdalny montaż sterownika głównego
Poniższe instrukcje są związane z systemem sterowanym podobnie jak w opcji 
sterowania C.

<Rysunek 5.5.1> 
Demontaż sterownika głównego

Sterownik główny

<Rysunek 5.5.2>
Otwieranie sterownika głównego

Przednia płytka Tylna płytka

Blok zacisków do kabla łączącego 
sterownik FTC4

<Rysunek 5.5.3> 
Mocowanie kabla łączącego 

<Rysunek 5.5.4>
 Mocowanie tylnej płytki do ściany 

<Zdejmowanie sterownika głównego ze skrzynki hydrobox>
1. Otworzyć przedni panel skrzynki hydrobox. (patrz rozdział 4.2.)

2. Wykręcić cztery śruby z metalowej tylnej płytki głównego sterownika za pomo-
cą śrubokrętu. (rysunek 5.5.1)

3. Odczepić spinkę na kable i zdjąć z metalowej tylnej płytki.

4. Delikatnie rozepchnąć spinki przytrzymujące sterownik główny na miejscu. Pa-
miętać o tym, aby nie użyć za dużej siły, ponieważ można w ten sposób złamać 
spinki przytrzymujące.

5. Podważyć i wyjąć główny sterownik z panelu przedniego skrzynki hydrobox.

6.  Oddzielić płytkę tylną i przednią za pomocą płaskiego śrubokręta jak pokazano 
na rysunku 5.5.2.

7.  Zamocować 2-żyłowy kabel FTC4 w zacisku. Upewnić się, że przewody prawi-
dłowo stykają i są dobrze przykręcone do bloku zacisków. (Rysunek 5.5.3)

8.  Wewnętrzne przewody żyłowe powinny być niewidoczne z zewnątrz tylnej płyt-
ki. (Rysunek 5.5.3)

9.  Kabel w osłonie powinien być wciśnięty w zagłębiony kanał tak, aby był zrów-
nany z tylną płytką.

10.  Gdy kabel łączący jest na miejscu, przykręcić tylną płytkę do ściany śrubami 
(należy zakupić na własną rękę) odpowiednimi do danego rodzaju ściany. (Ry-
sunek 5.5.4)

11. Na końcu zamontować z powrotem przednią płytkę.

Uwaga:
Przewód głównego sterownika powinien znajdować się (5cm lub więcej) z 
dala od przewodów zasilających, tak aby nie oddziaływał na niego szum 
elektryczny pochodzący z przewodów zasilających. (NIE wkładać kabla ste-
rownika głównego ani przewodu zasilającego do tej samej rynienki.)

Spinka na kable

Spinki mocujące

Metalowa tylna płytka
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5.6 Używanie karty pamięci SD
Skrzynka hydrobox jest wyposażona w interfejs karty pamięci SD w FTC4.
Użycie karty pamięci SD może uprościć ustawianie sterownika głównego i pozwa-
la na zapisywanie dzienników pracy. *1

(a)

(b)

(a)  Aby włożyć kartę pamięci SD popchnąć ją, aż się zatrzyma na miejscu i 
będzie słychać kliknięcie.

(b)  Aby wyjąć kartę pamięci SD popchnąć ją, aż będzie słychać kliknięcie.
Uwaga:  Aby nie dopuścić do skaleczenia palców, nie dotykać ostrych 

krawędzi złącza karty pamięci SD (CN108) na płytce sterującej 
FTC4.

Loga

Pojemności

2 GB do 32 GB *2

Klasy prędkości SD

Wszystkie
•  Logo SD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. 

Logo miniSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. 
Logo microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. 

*1  Do edycji ustawień lub kontroli danych eksploatacyjnych sterownika głównego 
potrzebne jest narzędzie serwisowe Ecodan (instalowane na komputerze).

*2  Karta pamięci SD o pojemności 2 GB jest w stanie zachować 30 dni dzienników 
pracy.

<Środki ostrożności związane z obsługą>
(1)   Używać karty pamięci SD zgodnej ze standardami SD. Sprawdzić, czy karta 

pamięci SD, na której widnieje logo przedstawione z prawej strony.
(2)  Karty pamięci SD zgodne ze standardami SD to SD, SDHC, miniSD, micro SD 

oraz microSDHC. Dostępne pojemności wynoszą maksymalnie 32 GB. Wy-
brać kartę, której maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 55ºC.

(3)  Jeśli użyje się karty pamięci SD typu miniSD, miniSDHC, microSD, lub micro 
SDHC, należy zastosować adapter karty pamięci SD.

(4)  Przed rozpoczęciem zapisu na karcie pamięci SD, zwolnić przełącznik blokady 
zapisu.

(5)  Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD koniecznie odłączyć zasilanie 
systemu. Jeśli kartę pamięci SD włoży się lub wyjmie, gdy zasilanie systemu jest 
włączone, może dojść do uszkodzenia zapisanych danych lub karty pamięci SD. 
*Karta pamięci SD pracuje jeszcze przez chwilę po wyłączeniu zasilania w sys-
temie. Przed włożeniem lub wyjęciem karty zaczekać, aż zgasną wszystkie 
kontrolki LED na płytce sterującej FTC4.

(6)  Operacja odczytu i zapisu została przetestowana z wykorzystaniem poniż-
szych kart pamięci SD, jednak operacje te nie są zawsze zagwarantowane, 
ponieważ mogą się zmienić specyfikacje tych kart pamięci SD. 

Producent Model Data te-
stów

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

Przed użyciem nowej karty pamięci SD (w tym karty dołączonej do jednostki), 
zawsze sprawdzać, czy sterownik FTC4 może bezpiecznie wykonać zapis i 
odczyt z karty pamięci SD. 
<Jak sprawdzić operacje odczytu i zapisu>

a)  Sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone do systemu. 
szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.5. 
(Nie włączać zasilania w systemie w tym momencie.)

b) Włożyć kartę pamięci SD
c) Włączyć zasilanie w systemie. 
d)  Kontrolka LED4 świeci się, jeśli operacje odczytu i zapisu zakończyły 

się pomyślnie. Jeśli kontrolka LED4 nadal miga lub nie świeci się, ste-
rownik FTC4 nie może odczytać ani dokonać zapisu na karcie pamięci 
SD.

(7)  Koniecznie postępować zgodnie z instrukcjami i wymaganiami producenta 
karty pamięci SD.

(8)  Sformatować kartę pamięci SD, jeśli zgodnie z procedurą w kroku (6) została 
uznana za nie dającą się odczytać. Może to spowodować, że odczyt z karty i 
zapis nie niej będą możliwe. 
Pobrać program do formatowania karty SD z następującej strony. 
Strona internetowa stowarzyszenia SD: https://www.sdcard.org/home/

(9)  Sterownik FTC4 obsługuje system plików FAT, ale nie obsługuje systemu 
plików NTFS.

(10)  Firma Mitsubishi Electric nie odpowiada za uszkodzenia, w całości lub 
częściowe, w tym nieudany zapis na karcie pamięci SD, uszkodzenie i utratę 
zapisanych danych itp. Należy tworzyć kopie zapasowe zapisanych danych 
stosownie do potrzeb.  

(11)  Nie dotykać części elektronicznych płytki sterującej FTC4 podczas wkładania 
lub wyjmowania karty pamięci SD, w przeciwnym razie może dojść do awarii 
płytki sterującej.

2 GB
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F1 F2 F3 F4

5.7 Sterownik główny <Części sterownika głównego>
Litera Nazwa Funkcja

A Ekran Ekran, na którym wyświetlane są wszystkie 
informacje

B Menu Dostęp do ustawień systemowych w celu 
początkowej konfiguracji i modyfikacji.

C Cofnij Powrót do poprzedniego menu.
D Potwierdź Służy do wybierania lub zapisywania. (przycisk 

Enter)
E Zasilanie/Urlop Jeśli system jest wyłączony, jednokrotne naciśnięcie 

spowoduje włączenie systemu.  Ponowne 
naciśnięcie, gdy system jest włączony, powoduje 
aktywację Trybu urlopowego. Przytrzymanie 
przycisku przez 3 s spowoduje wyłączenie systemu. 
(*1)

F1-4 Przyciski funk-
cyjne

Służy do przewijania menu i dostosowywania 
ustawień.  Funkcję określa się za pomocą menu na 
ekranie A.

*1
Po wyłączeniu systemu lub odłączeniu zasilania funkcje zabezpieczające 
skrzynkę hydrobox (np. funkcja ochrony przed zamarzaniem) NIE będą dzia-
łać. Należy mieć świadomość, że gdy wyłączone są te funkcje skrzynka hy-
drobox może być potencjalnie narażona na uszkodzenia.

<Ikony na ekranie głównym> 
Ikona Opis

1 Zapobieganie  
Legionelli

Gdy wyświetla się ta ikona, aktywny jest "Tryb zapo-
biegania Legionelli".

2 Pompa ciepła "Pompa ciepła" pracuje.

Odmrażanie.

Ogrzewanie awaryjne.

3 Grzejnik elek-
tryczny

Gdy wyświetla się ta ikona, pracują "Grzejniki elek-
tryczne" (grzejnik przepływowy lub nurkowy).

4 Temperatura 
docelowa 

Docelowa temperatura przepływu

Docelowa temperatura w pomieszczeniu

Krzywa kompensacji
5 OPCJA Naciśnięcie przycisku funkcyjnego pod tą ikoną spo-

woduje wyświetlenie menu szybkiego podglądu.
6 + Zwiększ pożądaną temperaturę.
7 - Zmniejsz pożądaną temperaturę.
8 Z1 Z2 Naciśnięcie przycisku funkcyjnego pod tą ikoną spo-

woduje przełączenie między Strefą1 a Strefą1. 
Informacje Naciśnięcie przycisku funkcyjnego pod tą ikoną spo-

woduje wyświetlenie ekranu informacyjnego. 
9 Tryb grzania 

(chłodzenia)
Tryb grzania
Strefa1 lub Strefa2

Tryb chłodzenia

10 Tryb DHW Tryb Normalny lub EKO
11 Tryb urlopowy Gdy wyświetla się ta ikona, aktywny jest "Tryb urlo-

powy".
12 Timer

Zablokowany

Czuwanie

Zatrzymane

Praca
13

Bieżąca  
temperatura 

Bieżąca temperatura w pomieszczeniu

Bieżąca temperatura wody w zbiorniku 
DHW

14 Ten przycisk menu jest zablokowany lub przełącza-
nie między trybami pracy DHW oraz Grzanie jest 
wyłączone w ekranie Praca.

15 Karta pamięci SD jest włożona. Normalna praca.
Karta pamięci SD jest włożona. Nienormalne dzia-
łanie.

B C D

E

A

12 11 1 32

10

9
4

7 6 5

15 14

13

8



Kontynuacja na kolejnej stronie.

F3 (PODGLĄD)

F4 (EDYCJA)
F2, F3

F4

F1

F2

F3 (EDYCJA)

Początkowy
Ekran główny

Informacje
Opcja

Menu główne

F1

F4 F1

F2

F3

F4

F1 (Strefa1)

F2 (Strefa2)

F2, F3

F4

*1 Gdy podłączona jest jednostka zewnętrzna PUHZ-FRP.

Ustawianie czasu

Ustawianie czasu
Ustawianie temp.
Ustawianie czasu
Ustawianie temp.
Ustawianie czasu
Ustawianie czasu
Ustawianie czasuOkres

Chłodzenie
DHW

Tryb urlopowy

Data/Godzina
Język
°C/°F
Wyświetlanie temp.
Numer kontaktowy
Wyświetlanie godziny
Ustawienie czujnika w pomieszczeniu

Wybór strefy w pomieszczeniu RC
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Nieograniczony 
dostęp
Tylko instalator
Zacienione elementy 
są związane funk-
cjami DHW. Są one 
dostępne tylko wtedy, 
gdy system zawiera 
zbiornik DHW.

<Drzewo menu sterownika głównego>

Wymuszony DHW
DHW
Grzanie/Chłodzenie
Urlop

Wł./WYł.
Wł./Zablokowany/Timer
Wł./Zablokowany/Timer
Aktywny/Nieaktywny
Ustaw czas

DHW Normalny/Eko

Edytuj
Maks. temp. DHW
Maks. spadek temp. DHW
Maks. czas działania DHW
Ograniczenie trybu DHW

Legionella Aktywny/Nieaktywny

Edytuj
Temp. gorącej wody
Częstotliwość
Czas rozpoczęcia
Maks. czas działania
Czas maks. temp.

Tryb grzania/chłodzenia Strefa1

Strefa2

Temp. grzania w pomieszczeniu/Temp. przepły-
wu dla grzania/Krzywa kompensacji dla grzania/
Temp. przepływu dla chłodzenia

Temp. w pomieszczeniu/Temp. przepływu / 
Krzywa kompensacjiPrzegląd krzywej kompensacji

Edycja krzywej  
kompensacji

Strefa1

Strefa2

Parametry krzywej
Regulacja

Parametry krzywej
Regulacja

Menu timera harmonogramu
Ogrzewanie Strefa1

Strefa2

Podgląd timera harmonogramu Wybór dnia

Wybór dnia

Wybór dnia

Wybór dnia
Wybór dnia

Podgląd timera harmonogramu

Podgląd timera harmonogramu
Podgląd timera harmonogramu
Podgląd timera harmonogramu

Wybór godziny

Wybór godziny

Wybór godziny
Ustawianie czasu

DHW 2 *1

Strefa1

Strefa2

DHW aktywny /nieaktywny
Grzanie/Chłodzenie aktywne/nieaktywne
Tryb urlopowy

Temp. grzania w pomieszczeniu
Temp. przepływu dla grzania
Temp. przepływu dla chłodzenia

Temp. grzania w pomieszczeniu
Temp. przepływu dla grzania

Ustawienia początkowe
rrrr/mm/dd/hh:mm
ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT/PL
°C/°F
WYł./Pomieszczenie/Zbiornik/Pomieszczenie&Zbiornik

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

Pomieszczenie RC1-8
Strefa1

Strefa2

TH1/Główny sterownik/ 
Pomieszczenie RC1-8/ “Godzina/Strefa”
Ustawianie czasu
Ustawianie czujnika
TH1/Główny sterownik/ 
Pomieszczenie RC1-8/ “Godzina/Strefa”
Ustawianie czasu
Ustawianie czujnika

Ustawianie 
czujnika
Wybierz  
Godzinę/Strefę
Ustawianie 
czujnika
Wybierz  
Godzinę/Strefę



(chroniony hasłem)

Początkowy
Ekran główny

Nieograniczony 
dostęp
Tylko instalator
Zacienione elementy 
są związane funk-
cjami DHW. Są one 
dostępne tylko wtedy, 
gdy system zawiera 
zbiornik DHW.
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Kontynuacja poprzedniej strony.

*2 Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu jednostki PAC-TH011HT-
-E.

<Drzewo menu sterownika głównego>

Menu główne Serwis

Tryb ręczny
Ustawienia funkcji
Regulacja termistorów
Ustawienia 
dodatkowe

Ustawienie ekonomiczne pompy

Grzejnik elektryczny (Grzanie)

Grzejnik elektryczny (DHW)

Sterowanie zaworem 
mieszającym
Prędkość pompy
Standard (pompa ciepła i grzejnik elektryczny)/
Grzejnik (Tylko grzejnik elektryczny)/Bojler/Hy-
bryda (Pompa ciepła i grzejnik/Bojler)

Wł./WYł.
Opóźnienie
Wł./WYł.
Opóźnienie
Wł./WYł.
Opóźnienie
Praca
Interwał

Ustawienia źródła ciepła

Ustawienia pracy Funkcja ochrony przed 
zamarzaniem

Praca symultaniczna

Funkcja zimnej pogody

Sterowanie temp. w po-
mieszczeniu (grzanie)

T. przepł.
Temp. otoczenia na zewnątrz
Wł./WYł.
Temp. otoczenia na zewnątrz
Wł./WYł.
Temp. otoczenia na zewnątrz
Interwał sterowania temp.
Zakres temp.
 przepływu
Regul różn. termicz. 
H/P

Min. temp.
Maks. temp.
Wł./WYł.
Dolna granica
Górna granica
Temp. otoczenia na zewnątrzUstawienia hybrydoweUstawienia bojlera

*2 Priorytet Otoczenie/Koszt /CO2

Ustawienia inteligentne Cena energii Elektryczność
Bojler

Harmonogram
Emisja CO2 

Źródło ciepła

Elektryczność
Bojler
Moc pompy ciepła
Wydajność bojlera
Moc podgrzewacza 
przepływowego 1
Moc podgrzewacza 
przepływowego 2

Start i zakończenie
Maks. temp.
Okres maks. temp.
Krok wzrostu temp.
Interwał wzrostu
Krok spadku temp.
Interwał spadku

Tak/Nie
Tak/Nie
Wybierz dane do pobrania
Wybierz dane do wysłania

Sterownik główny
FTC
SD Główny RC
Główny RC SD

Karta SD

Funkcja suszenia podłogi
(Szczegółowe informacje, 
 znajdują się na stronie 50.)

Ustawienia 
zewnętrznego wejścia

Sterowanie żądaniem

Termostat zewnętrznyInformacje na temat pracy
Odczyt z termistora
Podsumowanie ustawień
Historia błędów
Ochrona hasłem
Reset ręczny

Wł./WYł.
Temp. docelowa

Temp. przepływu
 (wzrost)
Temp. przepływu 
(spadek)

WYł. (źródło ciepła)/Bojler

Grzejnik/Bojler
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Ustawianie sterownika głównego
Po podłączeniu zasilania do jednostki zewnętrznej i skrzynki hydrobox (patrz roz-
dział 4.5), za pomocą głównego sterownika można wejść do początkowych usta-
wień systemu.

1. Sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki automatyczne i inne urządzenia zabezpie-
czające są prawidłowo zamontowane i włączyć zasilanie w systemie.

2. Po włączeniu sterownika głównego po raz pierwszy ekran automatycznie prze-
chodzi do kolejno menu ustawień początkowych, ekranu ustawień języka oraz 
ekranu ustawiania daty/godziny. 

3. Sterownik główny automatycznie się uruchomi. Odczekać około 6 minut do 
wczytania menu sterowania. 

4. Gdy sterownik jest gotowy, wyświetli się pusty ekran z linią biegnącą w poprzek 
u góry.

5. Nacisnąć przycisk E (zasilenie) (patrz strona 34), aby włączyć system. Przed 
włączeniem systemu, przeprowadzić ustawienia zgodnie z poniższą instrukcją.

Ikona Opis

Gorąca woda (DHW)

Grzanie/Chłodzenie

Timer z harmonogramem

Tryb urlopowy

Ustawienia początkowe

Serwis

Ustawienia początkowe 
W menu Ustawienia początkowe instalator może ustawić następujące parametry.

• Data/Godzina
• Język
• ºC/ºF
• Wyświetlanie temp.
• Numer kontaktowy
• Wyświetlanie godziny
• Ustawienia czujnika w pomieszczeniu

1. Przyciski F2 i F3 służą do przewijania listy menu. Gdy tytuł zostanie podświetlo-
ny, nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby go edytować.

2. Użyć przycisków funkcyjnych odpowiednich do edycji każdego ustawienia, a 
następnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać to ustawienie.

Menu ustawień głównych
Do menu ustawień głównych można wejść naciskając przycisk MENU. W celu 
zmniejszenia ryzyka przypadkowej zmiany ustawień przez niewyszkolonych użyt-
kowników końcowych, dostępne są dwa poziomy dostępu do głównych ustawień; 
a menu serwisowe jest chronione hasłem.

Poziom użytkownika – Krótkie naciśnięcie
Po krótkim jednokrotnym naciśnięciu przycisku MENU, wyświetlą się ustawienia 
główne, ale bez funkcji edycji. Umożliwi to użytkownikowi przeglądanie bieżących 
ustawień, ale NIE zmianę parametrów.

Poziom instalatora – Długie naciśnięcie
Jeśli naciśnie się przycisk MENU przez 3 sekundy, wyświetlą się główne ustawie-
nia oraz wszystkie funkcje będą dostępne.

Poniższe elementy można przeglądać i/lub edytować (zależnie od poziomu do-
stępu). 

• Gorąca woda do użytku domowego (Domestic Hot water - DHW)
• Grzanie/Chłodzenie 
• Timer z harmonogramem
• Tryb urlopowy
• Ustawienia początkowe
• Serwis (chroniony hasłem)

Przyciski F2 i F3 służą do przechodzenia między ikonami. Podświetlona ikona 
pojawi się powiększona na środku ekranu. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby 
wybrać i edytować podświetlony tryb.

<Ustawienia czujnika w pomieszczeniu>
W przypadku ustawień czujnika w pomieszczeniu ważne jest, aby wybrać od-
powiedni czujnik w pomieszczeniu zależnie od trybu grzania, w którym będzie 
pracował system. 
1.  Z menu ustawień początkowych wybrać opcję Ustawienia czujnika w pomiesz-

czeniu.
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 Gorąca woda do użytku domowego (Domestic Hot 
water - DHW)/Zapobieganie Legionelli

Menu Gorąca woda do użytku domowego oraz Zapobieganie Legionelli sterują 
działaniem cykli podgrzewania zbiornika DHW.

<Ustawienia trybu DHW>
1. Zaznaczyć ikonę gorącej wody i nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
2. Za pomocą przycisku F1 przełączać między trybami grzania Normalny i EKO.
3. Aby edytować ten tryb nacisnąć przycisk F2, aby wyświetlić MENU GORĄCEJ 

WODY (DHW).
4. Przyciski F2 i F3 służą do przewijania menu i wybierania kolejno każdego kompo-

nentu poprzez naciśnięcie przycisku POTWIERDŹ. W poniższej tabeli znajdują 
się opisy wszystkich ustawień.

5. Wprowadzić pożądaną liczbę za pomocą przycisków funkcyjnych i nacisnąć 
przycisk POTWIERDŹ.

Menu podrzędne Funkcja Zakres Jed-
nostka

Domyślna 
wartość

Maks. temp. DHW Pożądana temperatura przechowywanej gorącej wody 40 - 60 °C 50

Maks. spadek temperatury DHW Różnica ciśnień między maks. temp. DHW oraz temperaturą ponownego włączenia trybu DHW 5 - 30 °C 10
Maks. czas działania DHW Maks. dopuszczalny czas trybu grzania przechowywanej wody DHW 30 - 120 min 60

Ograniczenie trybu DHW Czas po zakończeniu trybu DHW, kiedy ogrzewanie przestrzeni ma priorytet nad trybem DHW, 
tymczasowo przerywając dalsze ogrzewanie przechowywanej wody
(Tylko gdy maks. czas działania DHW upłynął.)

30 - 120 min 30

Objaśnienie działania trybu DHW

2.  Gdy aktywna jest 2-strefowa regulacja temperatury lub dostępne są bezprze-
wodowe piloty zdalnego sterowania, ze strefy RC pomieszczenia wybrać ekran, 
nr strefy do przypisania do każdego pilota zdalnego sterowania.

3.  Z ekranu Ustawianie czujnika wybrać czujnik w pomieszczeniu, który ma być 
wykorzystywany do monitorowania temperatury w pomieszczeniu oddzielnie 
dla Strefy1 i Strefy2. 

Opcja sterowania  
(strefy 33 i 34)

Odpowiednie ustawienia początkowe czujnika w 
pomieszczeniu 

Strefa1 Strefa2
A Pilot zdalnego sterowa-

nia w pomieszczeniu 
RC1-8 (jeden dla Strefy1 
i Strefy2)

*

B TH1 *
C Sterownik główny *
D * *

*  Nie podano (jeśli korzysta się z termostatu w pomieszczeniu kupionego na 
własną rękę) 
 Pilot zdalnego sterowania w pomieszczeniu RC1-8 (po jednym dla Strefy1 i 
Strefy2) (jeśli jako termostat w pomieszczeniu wykorzystywany jest bezprze-
wodowy pilot zdalnego sterowania)

4.  W ekranie Ustawianie czujnika wybrać opcję Godzina/Strefa, aby umożliwić 
korzystanie z różnych czujników w pomieszczeniu zgodnie z harmonogramem 
ustawionym w menu Wybierz godzinę/Strefę. Czujniki w pomieszczeniu mogą 
być włączane do 4 razy w ciągu 24 godzin.
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Menu podrzędne Funkcja Zakres Jed-
nostka

Domyślna 
wartość

Maks. temp. DHW Pożądana temperatura przechowywanej gorącej wody 40 - 60 °C 50

Maks. spadek temperatury DHW Różnica ciśnień między maks. temp. DHW oraz temperaturą ponownego włączenia trybu DHW 5 - 30 °C 10
Maks. czas działania DHW Maks. dopuszczalny czas trybu grzania przechowywanej wody DHW 30 - 120 min 60

Ograniczenie trybu DHW Czas po zakończeniu trybu DHW, kiedy ogrzewanie przestrzeni ma priorytet nad trybem DHW, 
tymczasowo przerywając dalsze ogrzewanie przechowywanej wody
(Tylko gdy maks. czas działania DHW upłynął.)

30 - 120 min 30

Objaśnienie działania trybu DHW

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tryb LP korzysta z grzejników elektrycznych (jeśli 
występują), jako dodatku do wkładu energii generowanego przez pompę ciepła. 
Podgrzewanie wody przez dłuższy czas jest nieefektywne i zwiększa koszty eks-
ploatacji. Instalator powinien dokładnie rozważyć konieczność stosowania procesu 
zapobiegania Legionelli, oraz jednocześnie nie dopuścić do marnowania energii 
poprzez podgrzewanie przechowywanej wody przez zbyt długi czas. Użytkownik 
końcowy powinien rozumieć, jak ważna jest ta funkcja.
NALEŻY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI I KRAJOWYMI 
PRZEPISAMI DANEGO KRAJU DOTYCZĄCYMI ZAPOBIEGANIU LEGIONELLI.

• Gdy temperatura w zbiorniku DHW spadnie z “Maks. temp. DHW” o więcej niż 
“Maks. spadek temperatury DHW” (ustawiony przez instalatora), tryb DHW jest 
aktywny i przepływ z głównego układu ogrzewania/chłodzenia jest przekierowy-
wany do ogrzewania wody w zbiorniku DHW.

• Gdy temperatura przechowywanej wody osiągnie "Maks. temp. DHW" ustawioną 
przez instalatora lub jeśli "Maks. czas działania DHW" ustawiony przez instalato-
ra zostanie przekroczony, tryb DHW wyłączy się. 

• Gdy tryb DHW jest aktywny, główny strumień gorącej wody nie jest kierowany do 
ogrzewania przestrzeni/układu chłodzenia. 

• Bezpośrednio po upłynięciu maks. czasu działania DHW "Ograniczenie trybu 
DHW" zostanie rutynowo uruchomione. Instalator ustawia czas trwania tej funk-
cji, a gdy jest ona aktywna, trybu DHW nie można (normalnie) ponownie aktywo-
wać, dzięki czemu system ma czas na dostarczenie głównego strumienia gorą-
cej wody do ogrzewania/chłodzenia przestrzeni, jeśli jest taka potrzeba. Jednak 
jeśli w tym czasie nie ma bieżącego zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie 
przestrzeni, system automatycznie wznowi tryb DHW. Będzie on aktywny do 
momentu otrzymania żądania ogrzewania/chłodzenia przestrzeni.

• Po zakończeniu "Ograniczenia trybu DHW" tryb DHW może zostać ponownie 
aktywowany i ogrzewanie zbiornika DHW będzie kontynuowane zgodnie z za-
potrzebowaniem systemu. 

<Tryb Eko>
Tryb DHW może pracować zarówno w trybie "Normalnym" jak też w trybie "Eko". 
W trybie normalnym następuje szybsze ogrzewanie wody w zbiorniku DHW po-
przez wykorzystanie pełnej mocy pompy ciepła. W trybie Eko potrzeba trochę 
więcej czasu na podgrzanie wody w zbiorniku DHW, ale obniżone jest zużycie 
energii. Dzieje się tak, ponieważ praca pompy jest ograniczona dzięki wykorzy-
staniu sygnałów z FTC4, na podstawie zmierzonej temperatury w zbiorniku DHW.

Uwaga:  Rzeczywista ilość energii zaoszczędzonej w trybie Eko będzie się 
różnić zależnie od temperatury otoczenia na zewnątrz

Powrót do menu DHW/zapobiegania Legionelli.

Ustawienia trybu zapobiegania Legionelli (tryb LP)
1. Przycisk F3 służy do ustawienie aktywności trybu Legionelli TAK/NIE. 
2. Przycisk F4 służy do edycji funkcji Legionelli
3. Przyciski F2 i F3 służą do przewijania menu i wybierania kolejno każdego menu 

podrzędnego poprzez naciśnięcie przycisku POTWIERDŹ. W poniższej tabeli 
znajdują się opisy wszystkich ustawień.

4. Wprowadzić pożądaną liczbę za pomocą przycisków funkcyjnych i nacisnąć 
przycisk POTWIERDŹ.

W trybie zapobiegania Legionelli temperatura przechowywanej wody zwiększa się 
powyżej 60°C w celu zahamowania rozwoju bakterii Legionelli. Usilnie zaleca się 
regularne włączanie tego trybu. Sprawdzić lokalne przepisy, aby uzyskać informa-
cje na temat częstotliwości podgrzewania.

Uwaga:  W przypadku awarii skrzynki hydrobox, tryb LP może nie działać 
normalnie.

Menu podrzędne Funkcja Zakres Jed-
nostka

Domyślna 
wartość

Temp. gorącej wody Pożądana temp. przechowywanej gorącej wody 60–70 °C 65
Częstotliwość Czas między fazami podgrzewania zbiornika DHW w trybie LP 1–30 dzień 15
Czas rozpoczęcia Godzina rozpoczęcia trybu LP 0:00–23:00 - 03:00
Maks. czas działania Maksymalny dopuszczalny czas dla podgrzewania zbiornika DHW w trybie LP 1–5 godzina 3
Czas maks. temp. Czas, po którym następuje uzyskanie maks. temp. wody w trybie LP 1–120 min 30

Objaśnienie działania trybu zapobiegania Legionelli
• O godzinie wprowadzonej przez instalatora "Czas rozpoczęcia" przepływ uży-

tecznego ciepła z systemu jest przekierowywany do podgrzewania wody w 
zbiorniku DHW.

• Gdy temperatura przechowywanej wody przekroczy "Temp. gorącej wody" usta-
wioną przez instalatora (ponad 65°C) woda w głównym układzie nie będzie już 
przekierowywana do podgrzewania zbiornika DHW.

• Gdy tryb LP jest aktywny, gorąca woda nie jest kierowana do ogrzewania prze-
strzeni/układu chłodzenia.

• Bezpośrednio po zakończeniu pracy w trybie LP rozpocznie się "Czas maks. 
temp". Instalator ustawia czas działania tej funkcji, a podczas jej aktywności mo-
nitorowana jest temperatura przechowywanej wody.

• Jeśli temperatura przechowywanej wody spadnie poniżej temp. restartu LP, tryb 
LP ponownie się uruchomi, a główny przepływ wody ze źródeł ciepła zostanie 
skierowany do zbiornika DHW w celu podwyższenia temperatury. Po upłynięciu 
ustawionego czasu maks. temp. tryb LP nie włączy się przez ustawiony czas 
(przez instalatora).

• Obowiązkiem instalatora jest dopilnowanie, aby ustawienia zapobiegania Legio-
nelli były zgodne z lokalnymi i krajowymi wytycznymi.
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Grzanie/Chłodzenie
Menu grzania i chłodzenia są związane z grzaniem i chłodzeniem przestrzeni i 
zwykle wykorzystują grzejnik lub system podłogowy, zależnie od instalacji.

W menu ustawień głównych
1. Za pomocą przycisków F2 i F3 zaznaczyć ikonę grzania/chłodzenia, a na-

stępnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
2. Wyświetli się menu grzania i chłodzenia. 
3. Aby wybrać menu podrzędne nacisnąć jeden z poniższych przycisków funk-

cyjnych pod odpowiednią ikoną. Np. w celu zmiany trybu w Strefie1 nacisnąć 
F1

 
Grzanie/Chłodzenie

1. W tym menu podrzędnym wybiera się tryb grzania lub chłodzenia.  
2. Należy wybrać jedną z poniższych opcji 

• Temperatura przepływu dla grzania ( )
• Temperatura w pomieszczeniu dla grzania ( )
• Krzywa kompensacji dla grzania ( )
• Temperatura przepływu dla chłodzenia ( )
Temperatury przepływu dla chłodzenia nie można wybrać jednocześnie dla 
Strefy1 i Strefy2.
Gdy wybrana jest temp. przepływu dla chłodzenia Strefy1, Temp. przepływu 
dla chłodzenia jest wybierana automatycznie w Strefie2. W Strefie1 i Strefie2 
utrzymywana jest ta sama ustawiona temperatura. W przypadku używania 
systemu podłogowego w Trybie chłodzenia nie ustawiać za niskiej tempera-
tury przepływu, aby nie dopuścić do kondensacji. 

3. Aby przechodzić pomiędzy różnymi trybami grzania i chłodzenia, zaznaczyć 
pożądany tryb i nacisnąć przycisk Wybierz.

 
Jeśli jako tryb grzania wybrana została krzywa kompensacji, należy przeczytać 
poniższe instrukcje.

Wymuszony DHW
Funkcja wymuszonego DHW służy do wymuszenia w systemie trybu DHW. W 
normalnym trybie woda w zbiorniku DHW będzie podgrzewana albo do ustawio-
nej temperatury albo przez maksymalny czas DHW, zależnie od tego, co nastąpi 
wcześniej. Jeśli jednak wystąpi duże zapotrzebowanie na gorącą wodę, moż-
na użyć funkcji "Wymuszone DHW", aby system nie przełączył się rutynowo do 
ogrzewania/chłodzenia przestrzeni, i kontynuował ogrzewanie zbiornika DHW. 
Wymuszone DHW aktywuje się naciskając przycisk F1 oraz przycisk Wstecz na 
"Ekranie opcji". Gdy zakończy się praca w trybie DHW, system automatycznie 
powróci do pracy w normalnym trybie. Aby anulować tryb wymuszonego DHW, 
przytrzymać naciśnięty przycisk F1 na "Ekranie opcji".

Objaśnienie krzywej kompensacji
Późną wiosną i latem występuje zazwyczaj zmniejszone zapotrzebowanie na 
ogrzewanie przestrzeni.  Aby pompa ciepła nie wytwarzała zbyt wysokich tem-
peratur przepływu dla głównego układu, można skorzystać z trybu krzywej kom-
pensacji w celu maksymalizacji efektywności i zmniejszenia kosztów eksploatacji. 
Krzywa kompensacji służy do ograniczania temperatury przepływu głównego ukła-
du ogrzewania przestrzeni zależnie od temperatury otoczenia na zewnątrz bu-
dynku. Sterownik FTC4 wykorzystuje informacje z czujnika temperatury otoczenia 
na zewnątrz budynku oraz czujnika temperatury w przewodzie doprowadzającym 
głównego układu, aby pompa ciepła nie wytwarzała zbyt wysokich temperatur 
przepływu, jeśli nie wymagają tego warunki atmosferyczne.

<Ustawianie krzywej kompensacji>
*Tego ustawienia nie można dokonać w trybie chłodzenia.

1. W menu grzania wybrać opcję edycji za pomocą przycisku funkcyjnego F3.
2. Wyświetli się ekran ustawień krzywej kompensacji.
3. W trybie ogrzewania 2-strefowego, nacisnąć F1, aby przełączać między 

Strefą1 a Strefą2.
4. Nacisnąć F2, aby zmienić parametr Hi (gdy temp. przepływy ma wartość 

maksymalną a temp. otoczenia na zewnątrz ma wartość minimalną). 
5. Nacisnąć F3, aby zmienić parametr Hi (gdy temp. przepływy ma wartość 

maksymalną a temp. otoczenia na zewnątrz ma wartość minimalną). 
6. Nacisnąć F4, aby dodać dodatkowy punkt (ustawić). 

Naciśnięcie przycisków F2-4 spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu edy-
cji. Edycja parametrów Lo oraz Hi odbywa się w ten sam sposób; poniżej znajduje 
się bardziej szczegółowy opis edycji parametrów.

W ekranie edycji parametrów (Lo/Hi) można ustawić i zmienić temperaturę prze-
pływu oraz temperaturę otoczenia na zewnątrz dla wykresu krzywej kompensacji 
dla 2 ekstremów Hi oraz Lo.  

1. Nacisnąć F1 i F2, aby zmienić temperaturę przepływu (oś y krzywej kompen-
sacji).

2. Naciśnięcie F1 spowoduje wzrost pożądanej temperatury przepływu do usta-
wionej temperatury otoczenia na zewnątrz.

3. Naciśnięcie F1 spowoduje obniżenie pożądanej temperatury przepływu do 
ustawionej temperatury otoczenia na zewnątrz.

4. Nacisnąć F3 i F4, aby zmienić temperaturę otoczenia na zewnątrz (oś x krzy-
wej kompensacji).

5. Naciśnięcie F3 spowoduje obniżenie temperatury otoczenia na zewnątrz do 
ustawionej temperatury przepływu.

6. Naciśnięcie F4 spowoduje wzrost temperatury otoczenia na zewnątrz do 
ustawionej temperatury przepływu. 



Ekran wyboru trybu

Ekran wyboru trybu, gdy podłączona jest jednostka PUHZ-FRP 

Ekran ustawiania okresu, gdy podłączona jest jednostka PUHZ-FRP
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Timer z harmonogramem
Tryb timera pozwala na wprowadzenie dziennych i tygodniowych schematów 
ogrzewanie/chłodzenie przestrzeni oraz DHW.
 
1. W menu ustawień głównych użyć przycisków F2 i F3 do wybrania ikony timera 

z harmonogramem i nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
2. Wyświetli się menu podrzędne timera z harmonogramem. Ikony przedstawiają 

następujące tryby;
• Grzanie
• Chłodzenie
• Gorąca woda (DHW)

3. Za pomocą przycisków F2 i F3 przechodzić między ikonami trybów, a następnie 
nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby wyświetlić ekran podglądu każdego trybu.

Ekran podglądu pozwala na przeglądanie bieżących ustawień. W trybie ogrze-
wania 2-strefowego, nacisnąć F1, aby przełączać między Strefą1 a Strefą2. 
W górnej części ekranu wyświetlają się dni tygodnia. Jeśli pojawi się dzień z 
podkreśleniem, dla wszystkich podkreślonych dni ustawienia są takie same.
Godziny tego dnia i nocy są przedstawione w postaci paska przebiegającego w 
poprzek głównej części ekranu. Jeśli pasek jest wypełniony czarnym kolorem, 
ogrzewanie przestrzeni/DHW (zależnie od tego, która opcja jest wybrana) jest 
możliwe.

Jeśli podłączona jest jednostka zewnętrzna PUHZ-FRP, ustawienie timera z har-
monogramem dla DHW można zmienić na dwa okresy, na które podzielony jest 
rok. W tym ekranie menu można wprowadzić długość okresu 2. Reszta ustawio-
nego czasu zostaje zapisana jako Okres 1.

1. W ustawieniach menu użyć przycisków F2 i F3 do wybrania ikony timera z har-
monogramem i nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

2.  Wyświetli się menu podrzędne timera z harmonogramem. Ikony przedstawiają 
następujące tryby;
• Grzanie
• Gorąca woda (DHW)
• Gorąca woda (DHW) 2

3.  Za pomocą przycisków F2 i F3 przejść między ikonami trybów, aby wybrać iko-
nę Gorąca woda (DHW) 2. 

4.  Za pomocą przycisków F1 do F4 wybrać miesiąc początkowy i końcowy dla 
Okresu 2.

5.  Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby wyświetlić ekran podglądu dla każdego 
trybu.

Tryb urlopowy
Tryb urlopowy można aktywować na 2 sposoby. Zastosowanie obu metod spowo-
duje wyświetleniem ekranu aktywacji Trybu urlopowego.
Opcja 1.
Na ekranie menu głównego nacisnąć przycisk E. Uważać, aby nie trzymać za 
długo naciśniętego przycisku E, ponieważ spowoduje to wyłączenie sterownika 
i systemu.  
Opcja 2.
W ekranie menu głównego nacisnąć przycisk F4. Wyświetli się ekran bieżących 
ustawień. Ponownie nacisnąć przycisk F4, aby wejść do ekranu aktywacji trybu 
urlopowego.

Gdy wyświetli się ekran aktywacji trybu urlopowego, można aktywować/wyłączyć i 
wybrać czas aktywności trybu urlopowego.
• Nacisnąć przycisk F1, aby włączyć lub wyłączyć tryb urlopowy. 
• Za pomocą przycisków F2, F3 i F4 wprowadzić zakres dat, w którym tryb urlo-

powy grzania/chłodzenia przestrzeni ma być aktywny.

<Edycja trybu urlopowego> 
Aby zmienić ustawienia Trybu urlopowego, np. temp przepływu, należy wejść do 
menu trybu urlopowego z menu ustawień głównych.  
1. W ekranie menu głównego nacisnąć przycisk B. 
2. Przyciski F2 i F3 służą do przewijania menu w czasie, gdy Tryb urlopowy jest 

zaznaczony.
3. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
4. Wyświetli się ekran stanu trybu urlopowego.
5. Aby zmienić temperaturę przepływu lub temperatury w pomieszczeniach w try-

bie grzania, nacisnąć przycisk F3.
6. Wyświetli się lista zmiennych. Zmienną, która ma zostać zmieniona, wybrać za 

pomocą przycisków F1/F2, a następnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
7. Ustawić temperaturę za pomocą przycisków F3 i F2 oraz nacisnąć przycisk 

POTWIERDŹ, aby zapisać zmiany.

Ekran aktywacji trybu urlopowego

Ekran stanu trybu urlopowego



Ekran podglądu

Ekran wyboru dnia tygodnia

Ekran ustawiania godziny w okresie 1

Ekran ustawiania godziny w okresie 2
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<Ustawianie timera z harmonogramem>
1. W ekranie menu podglądu nacisnąć przycisk F4.

2. Najpierw wybrać dni tygodnia, dla których ma zostać stworzony harmonogram.
3. Nacisnąć przyciski F2/F3, aby przejść między dniami oraz przycisk F1, aby 

zaznaczyć lub odznaczyć to pole.
4. Po wybraniu dni nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

5. Wyświetli się ekran edycji z paskiem czasowym.
6. Za pomocą przycisków F2/F3 przejść do miejsca, w którym wybrany tryb ma 

być nieaktywny i nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby rozpocząć.
7. Za pomocą przycisku F3 ustawić pożądany czas braku aktywności, a następ-

nie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
8. Można dodać do 4 okresów braku aktywności w interwale 24-godzinnym.

9. Nacisnąć przycisk F4, aby zapisać te ustawienia.

Podczas ustawienia harmonogramu grzania, naciśnięcie przycisku F1 powoduje 
zmianę ustawionej w harmonogramie zmiennej między czasem a temperaturą. 
Pozwala to obniżyć temperaturę, która ma być ustawiona przez kilka godzin, np. 
niższa temperatura może być potrzebna nocą, kiedy domownicy śpią.

Uwaga:
• Timer z harmonogramem do ogrzewania/chłodzenia przestrzeni oraz DHW 

ustawia się w ten sam sposób. Jednak dla chłodzenia i DHW jako zmienna 
harmonogramu może zostać wykorzystany tylko czas.

• Wyświetla się także mały znak kosza na śmieci. Jeśli się wybierze tę 
ikonę, ostatnie niezapisane działanie zostanie usunięte.  

• Aby zapisać ustawienia należy użyć przycisku funkcyjnego F4 ZAPISZ. 
Przycisk POTWIERDŹ NIE działa jak przycisk ZAPISZ dla tego menu.
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Menu serwisowe
Menu serwisowe udostępnia funkcje dla instalatora lub inżyniera serwisu. 
Właściciel domu NIE powinien zmieniać ustawień w tym menu. Z tego względu 
potrzebna jest ochrona hasłem, aby nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu 
do ustawień serwisowych.  

1.  W menu ustawień głównych użyć przycisków F2 i F3 do wybrania ikony 
serwisu, a następnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. 

2.  Wyświetli się monit o podanie hasła. DOMYŚLNE HASŁO FABRYCZNE TO 
“0000”.

3. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
 (wczytanie menu serwisowego zajmuje ok. 30 sekund.)

Po menu serwisowym porusza się za pomocą przycisków F1 i F2 do 
przechodzenia między funkcjami. Menu podzielone jest na dwa ekrany i zawiera 
następujące funkcje;
1. Tryb ręczny
2. Ustawienia funkcji
3. Regulacja termistorów
4. Ustawienia dodatkowe
5. Ustawienia źródła ciepła
6. Ustawienia pracy
7. Ustawienia zewnętrznego wejścia
8. Informacje na temat pracy
9. Odczyt z termistora
10. Podsumowanie ustawień
11. Historia błędów
12. Ochrona hasłem
13. Reset ręczny
14. Karta SD

Niniejsza instrukcja montażu zawiera instrukcje dotyczące tylko poniższych 
funkcji;
1. Tryb ręczny
2. Ustawienia dodatkowe
3. Ustawienia źródła ciepła
4. Ustawienia pracy
5. Ustawienia zewnętrznego wejścia
6. Ochrona hasłem
7. Reset ręczny
8. Karta SD
Informacje na temat innych funkcji można znaleźć w instrukcji serwisowej.

Ekran 1 menu serwisowego

Ekran 2 menu serwisowego

Ekran wyłączania systemu

Uwaga:  Wielu funkcji nie można ustawić, gdy jednostka wewnętrzna 
pracuje. Instalator powinien WYŁĄCZYĆ jednostkę zanim spróbuje 
ustawić te funkcje. Jeśli instalator spróbuje zmienić te ustawienia 
przy pracującej jednostce, sterownik główny wyświetli informację z 
przypomnieniem, że instalator powinien zatrzymać jednostkę zanim 
kontynuuje swoje działania. Po wybraniu przycisku “Tak” jednostka 
wyłączy się. 
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Ustawienia dodatkowe
Funkcja ta służy do ustawiania parametrów dla dodatkowych elementów 
wykorzystywanych w systemie.

W menu serwisowym za pomocą przycisków F1 i F2 wybrać Ustawienia 
dodatkowe, a następnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

Ekran menu ustawień dodatkowych

Ekran Grzejnik elektryczny (grzanie DHW)

Ekran ustawień ekonomicznych pompy

Ekran Grzejnik elektryczny (DHW)

<Grzejnik elektryczny (Grzanie)>
1. W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć Grzejnik elektryczny (grzanie).
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Grzejnik elektryczny (grzanie).
4. Nacisnąć przycisk F1, aby Wł./WYł. tę funkcję.
5.  Za pomocą przycisków F3 i F4 ustawić czas pracy samej pompy ciepła, zanim 

podgrzewacz przepływowy wspomoże ogrzewanie przestrzeni. (5 -180 minut)

<Ustawienia ekonomiczne pompy>
1.  W menu ustawień dodatkowych zaznaczyć opcję Ustawienia ekonomiczne 

pompy obiegowej wody.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran ustawień ekonomicznych pompy obiegowej wody.
4. Za pomocą przycisku F1 Wł./WYł. pompę obiegową wody.
5.  Za pomocą przycisków F3 i F4 ustawić czas pracy pompy obiegowej wody. (3 

- 60 minut)

Tryb ręczny
Podczas napełniania systemu pompa obiegowa wody oraz zawór 3-drożny mogą 
być sterowane ręcznie za pomocą ręcznego trybu pracy.
Po wybraniu trybu ręcznego na ekranie pojawia się mała ikona timera. Wybrana 
funkcja pozostanie w trybie ręcznym przez maksymalnie 2 godziny.  Dzieje się 
tak, aby nie dopuścić do przypadkowej pracy z pominięciem sterownika FTC4. 

1.  W menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 
zaznaczenia Trybu ręcznego.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran menu trybu ręcznego.
4.  Aby aktywować tryb ręczny nacisnąć przycisk funkcyjny pod wybranym 

elementem.

►Przykład
Naciśnięcie przycisku F3 spowoduje Wł. trybu ręcznego dla głównego zaworu 
3-drożnego. Gdy zakończy się napełnianie zbiornika DHW, instalator powinien 
ponownie wejść do tego menu i nacisnąć przycisk F3, aby wyłączyć tryb ręczny 
tego elementu. Alternatywnie po 2 godzinach tryb ręczny nie będzie już aktywny i 
sterownik FTC4 zakończy sterowanie tą częścią.  

UWAGA:  Tryb ręczny i ustawianie źródła ciepła nie mogą zostać wybrane, 
jeśli system pracuje Wyświetli się ekran z monitem dla instalatora 
o zatrzymanie systemu, zanim będzie można aktywować te tryby. 
System zatrzymuje się automatycznie 2 godziny po ostatniej 
operacji.

Ekran menu trybu ręcznego

Ekran wyłączania systemu

<Grzejnik elektryczny (DHW)>
1. W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć Grzejnik elektryczny (DHW).
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Grzejnik elektryczny (DHW).
4. Nacisnąć przycisk F1, aby Wł./WYł. tę funkcję.
5.  Za pomocą przycisków F3 i F4 ustawić czas pracy samej pompy ciepła, zanim 

podgrzewacz przepływowy i grzejnik nurkowy (jeśli występuje) wspomogą 
ogrzewania DHW. (15 -30 minut)

Wybrany Pracuje Wskazanie błędu
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Ekran ustawiania źródła ciepła

Ekran anulowania ostatniego działania

<Sterowanie zaworem mieszającym>
1.  W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć Sterowanie zaworem 

mieszającym.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Sterowania zaworem mieszającym.
4.  Za pomocą przycisków F1 i F2 ustawić czas pracy między 30 a 240 sekund. 

Czas pracy równa się czasowi od pełnego otwarcia zaworu (przy 
współczynniku mieszania gorącej wody wynoszącym 100%) do pełnego 
zamknięcia (przy współczynniku mieszania zimnej wody wynoszącym  100%).

Uwaga:  Ustawić czas pracy zgodnie ze specyfikacją mechanizmu 
wzbudzającego każdego zaworu mieszającego.

1.  W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć Sterowanie zaworem 
mieszającym.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Sterowania zaworem mieszającym.
4.  Nacisnąć przyciski F3 i F4, aby ustawić interwał między 2-strefową regulacją 

temperatury przez zawór mieszający w przedziale od 1 do 30 minut.

Ekran ustawianie zaworu mieszającego

Ekran ustawiania prędkości pompy

Uwaga:  Zaleca się ustawienie interwału na 2 minuty, co jest wartością 
domyślną. Ustawienie dłuższego interwału może wydłużyć ogrzanie 
pomieszczenia. 

<Prędkość pompy>
1. W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć prędkość pompy obiegowej wody.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3.  Nacisnąć przyciski F3 i F4, aby wybrać adres czynnika chłodniczego, z 

którego będzie się konfigurowało lub sprawdzało ustawienia.
4. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
5. Wyświetli się ekran prędkości pompy.
6.  Za pomocą przycisków F2 i F3 ustawić prędkość pompy obiegowej wody w 

przedziale od 1 do 5.

Ustawienia źródła ciepła
Domyślne ustawienie źródła ciepła jest takie, że pompa ciepła oraz wszystkie 
grzejniki elektryczne obecne w systemie działają. W menu ustawienie to ma 
nazwę Standardowe działanie.  

1.  W menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 
zaznaczenia Ustawienia źródła ciepła.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się menu ustawiania źródła ciepła.
4. Nacisnąć przycisk F3, aż wyświetli się preferowane źródło ciepła.
5. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

6.  Aby powrócić do menu serwisowego bez zapisywania nacisnąć przycisk 
wstecz. Wyświetli się zapytanie o to, czy na pewno chcesz anulować zmiany. 
Wybrać Tak lub Nie stosownie do potrzeb.
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Ustawienia pracy
1.  Aby wejść do Ustawień pracy, użyć przycisku F1 i F2 do przewijania menu 

serwisowego aż zaznaczona zostanie opcja Ustawienia pracy.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się menu ustawień pracy.

<Funkcja ochrony przed zamarzaniem>
1.  W menu Ustawienia dodatkowe zaznaczyć Funkcję ochrony przed 

zamarzaniem.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran funkcji ochrony przed zamarzaniem.
4.  Za pomocą przycisków F3 i F4 ustawić minimalną temperaturę otoczenia na 

zewnątrz, przy której aktywowana zostanie funkcja ochrony przed 
zamarzaniem, (3 - 20 °C) lub wybrać .

  Jeśli wybierze się gwiazdkę ( ), funkcja ochrony przed zamarzaniem wyłączy 
się. (np. ryzyko zamarznięcia wody w układzie głównym)

Ekran Menu ustawienia pracy

Ekran Praca symultaniczna

Ekran Funkcja zimnej pogody

Ekran funkcji ochrony przed zamarzaniem

Uwaga: Po wyłączeniu systemu funkcja ochrony przed zamarzaniem jest 
włączona.
<Praca symultaniczna>
Tryb ten można wykorzystywać w okresach, w których temperatura zewnętrzna 
jest bardzo niska. Praca symultaniczna umożliwia ogrzewanie DHW oraz 
ogrzewanie przestrzeni poprzez wykorzystanie pompy ciepła oraz/lub 
podgrzewacza przepływowego do ogrzewania przestrzeni, podczas gdy tylko 
grzejnik nurkowy zapewnia ogrzewanie DHW. Tryb ten jest dostępny tylko wtedy, 
gdy w systemie występuje zbiornik DHW ORAZ grzejnik nurkowy.

1.  W menu Ustawienia pracy nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 
zaznaczenia opcji Praca symultaniczna.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran pracy symultanicznej.
4. Aby Wł./WYł. pracę symultaniczną, nacisnąć przycisk F1.
5.  Aby zmienić temperaturę aktywacji pracy symultanicznej nacisnąć przyciski F3 

i F4. 

Uwaga:  
•  Zakres temperatury otoczenia na zewnątrz wynosi od −15°C do 10°C 

(domyślnie −15°C).
•  System automatycznie powróci do normalnego trybu. Będzie to miało 

miejsce, gdy temperatura otoczenia na zewnątrz wzrośnie powyżej 
wybranej temperatury dla danego trybu pracy.

<Funkcja zimnej pogody>
W przypadku ekstremalnie niskiej temperatury otoczenia na zewnątrz, gdy 
wydajność pompy ciepła jest ograniczona, grzanie lub DHW zapewnia tylko 
elektryczny podgrzewacz przepływowy (oraz grzejnik nurkowy, jeśli występuje). 
Funkcja ta powinna być wykorzystywana tylko w okresach ekstremalnie niskich 
temperatur.  Intensywne wykorzystanie bezpośrednich grzejników elektrycznych 
spowoduje TYLKO większe wykorzystanie energii elektrycznej oraz może skrócić 
okres eksploatacyjny grzejników i powiązanych części.

1.  W menu Ustawienia pracy nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 
zaznaczenia funkcji Zimna pogoda.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran zimnej pogody.
4. Aby Wł./WYł. funkcję zimnej pogody, nacisnąć przycisk F1.
5.  Aby zmienić temperaturę aktywacji funkcji włączania grzejnika nacisnąć 

przyciski F3 i F4.

Uwaga:  
•  Zakres temperatury otoczenia na zewnątrz wynosi od −15°C do -10°C 

(domyślnie −15°C).
•  System automatycznie powróci do pracy w normalnym trybie. Będzie to 

miało miejsce, gdy temperatura otoczenia na zewnątrz wzrośnie powyżej 
wybranej temperatury dla danego trybu pracy.
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<Sterowanie temp. w pomieszczeniu (grzanie)>
Funkcja ta pozwala na bieżące ustawienie zakresu temperatur przepływu z Ecodan, a także 
czasu częstotliwości gromadzenia i przetwarzania przez sterownik FTC4 danych dla trybu 
automatycznej adaptacji.

1.  W menu Ustawienia pracy nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do zaznacze-
nia opcji Sterowanie temp. w pomieszczeniu (GRZANIE).

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Przyciski F2 i F3 służą do przewijania menu i wybierania kolejno każdego menu podrzęd-

nego poprzez naciśnięcie przycisku POTWIERDŹ. W poniższej tabeli znajdują się opisy 
wszystkich ustawień.

4. Wprowadzić pożądaną liczbę za pomocą przycisków funkcyjnych i nacisnąć przycisk PO-
TWIERDŹ.

Ekran Sterowania temp. w pomieszczeniu (GRZANIE) 

Menu podrzędne Funkcja Zakres Jednostka Domyślne 
Interwał sterowania temp. Można go ustawić zależnie od typu odbiornika ciepła oraz materiału podłogi 

(np. grzejników, grubej lub cienkiej warstwy betonu na ogrzewaniu podłogo-
wym, drewna, itp.)

10 - 60 minut 10

Zakres temperatur przepływu Minimalna temp. Aby zminimalizować straty spowodowane częstym Wł. i WYł. w porach 
cechujących się łagodnymi temp. otoczenia na zewnątrz.

25 - 45 ºC 30

Maksymalna 
temp.

Aby ustawić maks. możliwą temp. przepływu odpowiednio do typu odbior-
ników.

35 - 60 ºC 50

Regul. różn. termicznych 
pompy ciepła

Wł./Wył. Aby zminimalizować straty spowodowane częstym Wł. i WYł. w porach 
cechujących się łagodnymi temp. otoczenia na zewnątrz.

Wł./Wył. — Wł.

Dolna granica Blokuje działanie pompy ciepła do momentu, gdy temperatura przepływu 
spadnie poniżej docelowej temperatury przepływu minus wartość dolnej 
granicy.

−9 - −1 ºC -5

Górna granica Umożliwia działanie pompy ciepła do momentu, gdy temperatura przepływu 
wzrośnie powyżej docelowej temperatury przepływu plus wartość górnej 
granicy.

+3 - +5 ºC +5

*1 Minimalna temperatura przepływu, która blokuje działanie pompy ciepła, wynosi 20ºC.
*2 Maksymalna temperatura przepływu, która umożliwia działanie pompy ciepła jest równa maksymalnej temperaturze ustawionej w menu zakresu temp. przepływu.
<Funkcja suszenia podłogi>
Funkcja suszenia podłogi automatycznie zmienia etapami docelową temperaturę gorącej wody, aby stopniowo wysuszyć beton, jeśli zainstalowany jest ten popularny typ  
ogrzewania podłogowego. 

1. Wyłączyć system za pomocą sterownika głównego.
2.  W menu Ustawienia pracy w menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać  

listę aż do zaznaczenia opcji funkcji Zimna pogoda.
3. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby wyświetlić ekran SUSZENIE PODłOGI. 
4.  Aby zmienić ustawienia, nacisnąć F4. Szczegółowe informacje na temat ustawień  

znajdują się w poniższej tabeli.
5.  Aby rozpocząć operację suszenia podłogi, nacisnąć przycisk F1, aby zaznaczyć pole pod  

napisem “Aktywne” i nacisnąć przycisk POTWIERDŹ  

*1.  Po zakończeniu tej czynności system zatrzyma wszystkie czynności z wyjąt-
kiem Funkcji ochrony przed zamarzaniem.

*2.  Aby można było uruchomić funkcję suszenia podłogi, docelowa temp. przepły-
wu Strefy1 musi być taka sama również dla Strefy2.

Uwaga:
•  Funkcja ta jest niedostępna, gdy podłączona jest jednostka zewnętrzna 

PUHZ-FRP.
•  Odłączyć przewody od wejść sygnałowych termostatu w pomieszczeniu, 

sterowania żądaniem i termostatu zewnętrznego, lub osiągnięcie docelo-
wej temp. przepływu może być niemożliwe.

Funkcje Symbol Opis Opcja/ 
Zakres

Jed-
nostka

Do-
myślne 

Funkcja suszenia podłogi a Ustawić tę funkcję jako Wł. i włączyć zasilanie w systemie za pomocą ste-
rownika głównego i rozpocznie się operacja grzania w celu wysuszenia. Wł./Wył. - Wył.

Temp. przepływu 
(wzrost)

Krok wzrostu temp. 
przepływu b Określa krok wzrostu docelowej temp. przepływu +1 - +10 ºC +5

Interwał wzrostu c Określa okres utrzymywania takiej samej docelowej temp. przepływu. 1 - 7 dni 2

Temp. przepływu 
(spadek)

Krok spadku temp. 
przepływu d Określa krok spadku docelowej temp. przepływu −1 - −10 ºC −5

Interwał spadku e Określa okres utrzymywania takiej samej docelowej temp. przepływu. 1 - 7 dni 2

Temperatura 
docelowa

Start i zakończenie f Określa docelową temp. przepływu na początku i na końcu tej operacji. 25 - 60 ºC 30
Maks. temp. docelowa g Określa maksymalną docelową temp. przepływu 25 - 60 ºC 45
Okres maks. temp. h Określa okres utrzymywania maksymalnej docelowej temp. przepływu. 1 - 20 dni 5
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Ekran menu ustawień zewnętrznego wejścia

Ekran sterowania żądaniem

Ekran ustawiania termostatu zewnętrznego

Ustawienia zewnętrznego wejścia
W menu serwisowym za pomocą przycisków F1 i F2 wybrać Ustawienia zewnętrz-
nego wejścia, a następnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
<Sterowanie żądaniem (IN4)>
1.  W menu ustawień zewnętrznego wejścia zaznaczyć Sterowanie żądaniem 

(IN4).
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Sterowania żądaniem.

4. Nacisnąć przycisk F3, aby wybrać Źródło ciepła WYł. lub Bojler.
5. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
Uwaga:  Wybór opcji “WYŁ.” w momencie, gdy sygnał jest przesyłany do IN4, 

w sposób wymuszony zatrzyma pracę wszystkich źródeł ciepła, a 
wybór opcji “Bojler” zatrzyma działanie pompy ciepła i grzejnika 
elektrycznego oraz włączy bojler.

<Termostat zewnętrzny (IN5)>
1.  W menu ustawień zewnętrznego wejścia zaznaczyć Termostat zewnętrzny 

(IN5).
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Termostatu zewnętrznego.
4. Nacisnąć przycisk F3, aby wybrać Grzejnik lub Bojler.
5. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
Uwaga:  Wybór opcji “Grzejnik” w momencie, gdy sygnał jest przesyłany do 

IN5, spowoduje pracę samego grzejnika elektrycznego, a wybór 
opcji “Bojler” włączy bojler. 

Ochrona hasłem
Ochrona hasłem uniemożliwia dostęp nieprzeszkolonym do menu serwisowego. 

1.  W menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do za-
znaczenia opcji Ochrona hasłem.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3.  Gdy wyświetla się ekran wprowadzania hasła, za pomocą przycisków F1 i F2 

przechodzić w prawo i w lewo między czterema cyframi, przycisk F3, aby obni-
żyć wybraną cyfrę o 1 oraz przycisk F4, aby zwiększyć wybraną cyfrę o 1.

4. Po wprowadzenia hasła nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

5. Wyświetli się ekran weryfikacji hasła.
6. Aby zweryfikować nowe hasło nacisnąć przycisk F3.
7. Hasło jest teraz ustawione i wyświetli się ekran zakończenia.

<Resetowanie hasła>
Jeśli nie pamiętasz wprowadzonego wcześniej hasła lub gdy trzeba serwisować 
jednostkę, którą ktoś inny zamontował, możesz zresetować hasło do domyślnego 
hasła fabrycznego 0000.

1.  W menu ustawień głównych przewinąć funkcje na dół aż do wybrania funkcji 
Menu serwisowe. 

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się monit o podanie hasła.  
4. Przytrzymać naciśnięte przyciski F3 i F4 przez 3 sekundy
5.  Wyświetli się pytanie o chęć kontynuowania i zresetowania hasła do ustawień 

domyślnych. 
6. Aby zresetować hasło nacisnąć przycisk F3.
7. Hasło jest teraz zresetowane do 0000.

Ekran wprowadzania hasła

Ekran weryfikacji hasła

Ekran zakończenia
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Reset ręczny
Chcąc przywrócić w dowolnym momencie ustawienia fabryczne należy użyć funk-
cji resetu ręcznego. Należy zwrócić uwagę na to, że działanie to zresetuje 
WSZYSTKIE funkcje do domyślnych ustawień fabrycznych.

1.  W menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do za-
znaczenia Resetu ręcznego.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Resetu ręcznego.
4. Wybrać opcję Reset ręczny dla sterownika FTC4 lub Sterownika głównego.

5. Nacisnąć przycisk F3, aby potwierdzić reset ręczny wybranego urządzenia.

Karta SD 
Wykorzystanie karty SD upraszcza ustawianie sterownika głównego w miejscu 
zastosowania.
*Do dokonania ustawień niezbędne jest narzędzie serwisowe Ecodan (narzędzie 
instalowane na komputerze).

<SD  Główny RC>
1.  W menu serwisowym nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 

zaznaczenia opcji 
“SD   Główny RC”.

2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3.  Za pomocą przycisków F1, F2 i F3 wybrać menu zapisu na głównym sterowni-

ku.
4. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby rozpocząć pobieranie.
5. Odczekać kilka minut, aż pojawi się napis “Zakończone!”.
 

<Główny RC   SD>
1.  W ustawieniach karty SD nacisnąć przyciski F1 i F2, aby przewijać listę aż do 

zaznaczenia opcji “Główny RC  SD”.
2. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
3. Za pomocą przycisków F1, F2 i F3 wybrać menu zapisu na karcie pamięci SD.
4. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby rozpocząć wysyłanie.
5. Odczekać kilka minut, aż pojawi się napis “Gotowe!”.
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Pierwsze uruchomienie6

Lista kontrola przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem systemu hydrobox system należy wypełnić poniższą tabelę, aby upewnić się, że wykonane zostały niezbędne czynności kontrolne.

Nr Lista kontrola przed pierwszym uruchomieniem systemu Uwagi
1 Miejsce montażu Przepływ powietrza wokół jednostki Jednostka zewnętrzna Dobry/Zły  

2
 Dostęp w celu przeprowadzenia 

konserwacji
Hydrobox Dobry/Zły  
Jednostka zewnętrzna Dobry/Zły  

3 Jakość wody i przygotowanie systemu Ilość wody w układzie głównym L
4 Rury łączna długość rur Z jednostki zewnętrznej do 

jednostki wewnętrznej
m  

5  Różnica wysokości Z jednostki zewnętrznej do 
jednostki wewnętrznej

m  

6  System przeczyszczony chemicz-
nie i przepłukany

Tak/Nie  

7  Typ i grubość izolacji  
8 Przewody elektryczne Zastosowano prawidłowe kable  
9  Dostęp do przeprowadzenia konserwacji elementów elektrycz-

nych
Dobry/Zły

10  Połączenie do zasilania z sieci 
elektrycznej

Kabel elektryczny jednostki 
zewnętrznej

  
Typ  
Roz-
miar

 

Kabel elektryczny jednostki 
wewnętrznej

 
Typ  
Roz-
miar

 

11  Połączenie kabla sterowania   
12 Mrozoodporność Patrz wytyczne dotyczące produktu. (Patrz też rozdział 4.2 

Uwaga.)
 %  

13 Kontrola przed napełnieniem zbiorników 
wyrównawczych

  Tak/Nie  

14 Zwiększyć ciśnienie w głównym układzie 
ogrzewania do 1 bara

  Tak/Nie  

15 Spuścić powietrze z układu   Tak/Nie  

Lista działania dla pracy jednostki zewnętrznej (typ PAKIETU)
16 Szczegóły dotyczące jednostki zewnętrznej Nr modelu  Nr seryjny  

17
Źródło zasilania (V) 1ø L - N

3ø L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1

18
Nadmierne drgania/hałas Sprężarka  Tak/Nie

Wentylator  Tak/Nie
19 Jednostka zamontowana na podkładkach antywibracyjnych (podkładki Tico) Tak/Nie
20 Zapewniono sposób na usuwanie kondensatu Tak/Nie

W przypadku montażu w obszarach o dużej twardości wody należy przeczytać porady w rozdziale 4.2 Informacje ogólne.

Uwagi/Komentarze:

6. Pierwsze uruchomienie
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Rozwiązywanie podstawowych problemów ze skrzynką Hydrobox
Nr Objaw usterki Możliwa przyczyna Objaśnienie - Rozwiązanie

1 Wyświetlacz głównego 
sterownika jest pusty.

1. Brak zasilania w sterowniku głównym. 1. Sprawdzić diodę LED2 w FTC4. (patrz <Rysunek 5.2.1>.)
(i) Kiedy dioda LED2 świeci się.

Sprawdzić przewody sterownika głównego pod kątem uszkodzeń lub braku 
styku.

(ii) Kiedy dioda LED2 miga.
Patrz nr 5 poniżej.

(iii) Kiedy dioda LED2 nie świeci się.
Patrz nr 4 poniżej.

2. Zasilanie dochodzi do sterownika 
głównego, jednak nic się na nim nie 
wyświetla.

2. Sprawdzić poniższe punkty:
•  Brak połączenia między kablem sterownika głównego a płytką sterującą 
FTC4 

• Usterka sterownika głównego, jeśli nie wyświetla się komunikat “Proszę 
czekać”.
• Patrz nr 2 poniżej, jeśli nie wyświetla się komunikat “Proszę czekać”.

2 Na sterowniku 
głównym nadal 
wyświetla się 
komunikat “Proszę 
czekać”.

1. Komunikat “Proszę czekać” wyświetla 
się do 6 minut.

1. Normalna praca.

2. Błąd komunikacji między sterownikiem 
głównym a FTC4.

2, 3. Czynności/procedury kontrolne podczas uruchamiania sterownika głównego.
(i)  Jeśli pod komunikatem “Proszę czekać” wyświetlają się wartości “0%” lub 

“50-99%”, wystąpił błąd komunikacji między sterownikiem głównym a płytką 
sterującą FTC4.

• Sprawdzić połączenia przewodów sterownika głównego.
• Wymienić sterownik główny lub płytkę sterującą FTC4.

(ii)  Jeśli wyświetlają się wartości “1-49%”, wystąpił błąd komunikacji między 
płytkami sterującymi jednostki zewnętrznej i FTC4.

•  Sprawdzić połączenia przewodów jednostki zewnętrznej płytki sterującej i 
płytki sterującej FTC4. 
(Upewnić się, że S1 i S2 nie są błędnie podłączone i S3 jest pewnie 
podłączony bez uszkodzeń. (patrz rozdział 4.5.)

• Wymienić płytki sterującej jednostki zewnętrznej i/lub FTC4.

3. Błąd komunikacji między FTC4 a 
jednostką zewnętrzną.

3 Po naciśnięciu 
przycisku "Wł." 
pojawia się ekran 
główny, ale szybko 
znika.

Sterownik główny nie działa krótko po 
zmianie ustawień w menu serwisowym. 
Dzieje się tak, ponieważ system potrzebuje 
trochę czasu na zastosowanie zmian.

Normalna praca. 
Jednostka wewnętrzna jest w trakcie zastosowywania ustawień dokonanych w 
menu serwisowym. Wkrótce rozpocznie się normalna praca.

4 Dioda LED2 na FTC4 
nie świeci się.
(patrz <Rysunek 
5.2.1>.)

Gdy dioda LED1 na FTC4 również się nie 
świeci. (patrz <Rysunek 5.2.1>.)
<FTC4 zasilany przez jednostkę 
zewnętrzną.>

1. Do jednostki zewnętrznej nie dochodzi 
napięcie znamionowe.

1. Sprawdzić napięcie w zaciskach L i N lub L3 i N na płytce zasilania jednostki 
zewnętrznej. (patrz rozdział 4.5.)
•  Jeśli napięcie nie wynosi 220 do 240V AC, sprawdzić przewody jednostki 
zewnętrznej oraz wyłącznika.

•  Jeśli napięcie wynosi 220 do 240V AC, przejść do punktu “2.” poniżej.
2. Uszkodzona płytka drukowana 

sterownika jednostki zewnętrznej.
2. Sprawdzić napięcie na zaciskach S1 i S2 jednostki zewnętrznej. (patrz rozdział 

4.5.)
•  Jeśli napięcie nie wynosi 220 do 240V AC, sprawdzić bezpiecznik na płytce 
drukowanej jednostki zewnętrznej oraz sprawdzić, czy przewody nie są 
uszkodzone.

•  Jeśli napięcie wynosi 220 do 240V AC, przejść do punktu “3.” poniżej.
3.  Do FTC4 nie dochodzi zasilanie 220 do 

240V AC.
3. Sprawdzić napięcie na zaciskach S1 i S2 jednostki wewnętrznej. (patrz rozdział 

4.5.)
•  Jeśli napięcie nie wynosi 220 do 240V AC, sprawdzić, czy przewody między 
FTC4 a jednostką zewnętrzną nie są uszkodzone.

•  Jeśli napięcie wynosi 220 do 240V AC, przejść do punktu “3.” poniżej.
4. Usterka FTC4. 4. Sprawdzić płytkę sterującą FTC4.

• Sprawdzić bezpiecznik na płytce sterującej FTC4.
• Sprawdzić przewody pod kątem uszkodzeń.
•  Jeśli nie znaleziono uszkodzonych przewodów,  płytka sterująca FTC4 jest 
uszkodzona.

5. Usterka przewodów złącza. 5. Sprawdzić przewody złącza.
•  Jeśli złącza są nieprawidłowo połączone, ponownie połączyć złącza zgodnie 
z poniższym opisem. (patrz rozdział 4.5.

S1

S2

S3

L

N

CN01

CN01

Wykwalifikowana osoba musi raz do roku serwisować skrzynkę hydrobox jed-
nostki wewnętrznej. Czynności serwisowe i konserwacyjne jednostki zewnętrznej 
może wykonywać tylko technik przeszkolony przez firmę Mitsubishi Electric, po-
siadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wszelkie prace elektryczne 

powinien przeprowadzić rzemieślnik posiadający odpowiednie uprawnienia elek-
tryczne. Wszelkie prace konserwacyjne lub samodzielne naprawy przez nieupo-
ważnione osoby mogą spowodować unieważnienie gwarancji i/lub poskutkować 
uszkodzeniem skrzynki hydrobox oraz obrażenia osób.

Serwis i konserwacja7
7. Serwis i konserwacja

FTC4 zasilany 
przez jednostkę 
zewnętrzną

Czarny

Płytka 
sterująca 
skrzynki 
Hydrobox

CZARNY
ŻÓłTY
ŻÓłTY

CZARNY
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Nr Objaw usterki Możliwa przyczyna Objaśnienie - Rozwiązanie

4. Dioda LED2 na FTC4 
nie świeci się.
(patrz rysunek 5.2.1.)

<FTC4 zasilany z niezależnego źródła>
1. Do FTC4 nie dochodzi zasilanie 220 do 240V 

AC.
1. Sprawdzić napięcie w zaciskach L i N na bloku zacisków zasilania jednostki 

wewnętrznej. (patrz rozdział 4.5.)
•    Jeśli napięcie nie wynosi 220 do 240V AC, sprawdzić, czy przewody zasilania nie 

są uszkodzone.
• Jeśli napięcie wynosi 220 to 240V AC, przejść do punktu 2. poniżej.

2. Błędna metoda podłączenia złącz. 2. Sprawdzić, czy przewody między złączami nie są uszkodzone.
•  Jeśli złącza są nieprawidłowo połączone, ponownie połączyć złącza zgodnie 
z poniższym opisem. (Patrz rozdział 4.5 oraz schemat elektryczny na pokrywie 
skrzynki sterującej i elektrycznej.)

L

N

CN01

CN01

S1

S2

S3

•  Jeśli nie wykryto problemów z przewodami, przejść do punktu 3. poniżej.

3. Usterka FTC4. 3. Sprawdzić płytkę sterującą FTC4.
• Sprawdzić bezpiecznik na płytce sterującej FTC4.
• Sprawdzić przewody pod kątem uszkodzeń.
•  Jeśli nie znaleziono uszkodzonych przewodów,  płytka sterująca FTC4 jest 
uszkodzona.

Gdy dioda LED1 na FTC4 się świeci. Ponownie sprawdzić ustawienie adresu czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej.
Ustawić adres czynnika chłodniczego na “0”.
(Ustawić adres czynnika chłodniczego za pomocą SW1(3 - 6) na płytce sterującej jednostki 
zewnętrznej.)

Nieprawidłowe ustawienie adresu czynnika 
chłodniczego dla jednostki zewnętrznej.
(Żaden z adresów czynnika chłodniczego nie jest 
ustawiony na "0".)

5 Dioda LED2 na FTC4 
miga.
(patrz rysunek 5.2.1.)

Gdy dioda LED1 także miga na FTC4 . Sprawdzić, czy przewody między FTC4 a jednostką zewnętrzną nie są uszkodzone.
Uszkodzone przewody między FTC4 a jed-
nostką zewnętrzną 

Gdy dioda LED1 na FTC4 się świeci.
1. Uszkodzone przewody sterownika głównego

Kilka jednostek wewnętrznych zostało podłą-
czonych do jednej jednostki zewnętrznej.

1. Sprawdzić czy przewody w sterowniku głównym nie są uszkodzone.
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć tylko jedną jednostkę wewnętrzną. 
Dodatkowe jednostki zewnętrzne należy podłączyć pojedynczo do pojedynczej jednost-
ki zewnętrznej.

2. Zwarcie w sterowniku głównym 2.,3. Wymontować przewody sterownika głównego i sprawdzić diodę LED2 na FTC4. (patrz 
rysunek 5.2.1.)
• Jeśli dioda LED2 miga, sprawdzić czy nie ma zwarć w przewodach sterownika 

głównego.
• Jeśli świeci się dioda LED2, ponownie podłączyć sterownik główny, a:
- jeśli dioda LED2 miga, sterownik główny jest uszkodzony;
- jeśli dioda LED2 świeci się, uszkodzone przewody sterownika głównego zostały 

naprawione.

3. Usterka sterownika głównego

6 Dioda LED4 na FTC4 
nie świeci się.
(patrz rysunek 
<5.2.1.>)

1. Karta pamięci SD NIE jest prawidłowo włożona 
do gniazda karty pamięci.

1. Prawidłowo włożyć kartę pamięci SD na miejsce, aż będzie słychać kliknięcie.

2. Karta pamięci niezgodna ze standardami SD. 2. Użyć kartę pamięci zgodną ze standardami SD. (patrz rozdział 5.6.)

Dioda LED4 na FTC4 
miga. 
(patrz rysunek 5.2.1.)

1. Zapełniona danymi. 1. Przenieść lub usunąć dane, lub wymienić kartę pamięci SD na nową.
2. Zabezpieczona przed zapisem. 2. Przesunąć przełącznik ochrony przed zapisem.
3. NIE sformatowana. 3. Patrz punkt "5.6 Używanie karty pamięci SD".
4. Sformatowana w systemie plików NTFS. 4. FTC4 jest niekompatybilny z systemem plików NTFS. Użyć karty pamięci SD sforma-

towanej w systemie plików FAT.
7 Brak gorącej wody w 

kranie.
1. Brak dopływu zimnej wody 1. Sprawdzić i otworzyć zawór kurkowy.
2. Zawór mieszający (należy zakupić na własną 

rękę) zablokowany. 
2. Odłączyć dopływ wody i oczyścić zawór mieszający.

8 Zimna woda w kra-
nie.

1. Ciepła woda skończyła się. 1. Upewnić się, że tryb DHW działa i zaczekać, aż zbiornik DHW się ponownie ogrzeje.
2. Wybrany tryb blokowania, timera z harmono-

gramem lub urlopowy.
2. Sprawdzić ustawienia i odpowiednio zmienić.

3. Pompa ciepła nie pracuje. 3. Sprawdzić pompę ciepła – sprawdzić instrukcję serwisową jednostki zewnętrznej.
4. Zadziałał wyłącznik podgrzewacza przepływo-

wego.
4. Sprawdzić termostat podgrzewacza przepływowego, a następnie nacisnąć przycisk 

reset, jeśli jest to bezpieczne. 
Przycisk reset znajduje się z boku podgrzewacza przepływowego i jest zakryty gumo-
wą zatyczką. Patrz schemat komponentów (rozdział 3.), aby znaleźć jego położenie.

5. Zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy pod-
grzewacza przepływowego (ECB1).

5. Sprawdzić przyczynę i zresetować, jeśli jest to bezpieczne.

6. Zadziałał wyłącznik termiczny podgrzewacza 
przepływowego i nie można go zresetować za 
pomocą przycisku ręcznego resetu.

6. Sprawdzić opór na wyłączniku termicznym, jeśli jest rozłączony, to połączenie jest 
przerwane i trzeba będzie wymienić podgrzewacz przepływowy.
Skontaktować się z dystrybutorem firmy Mitsubishi Electric.

7. Zadziałał wyłącznik grzejnika nurkowego. 7. Sprawdzić termostat grzejnika nurkowego i nacisnąć przycisk reset, znajdujący się na 
przycisku grzejnika nurkowego, jeśli jest to bezpieczne. Jeśli grzejnik pracował bez 
wody w środku, mógł zostać uszkodzony, więc trzeba go wymienić na nowy.

8. Zadziałał wyłącznik grzejnika nurkowego (ECB2). 8. Sprawdzić przyczynę i zresetować, jeśli jest to bezpieczne.
9. Usterka zaworu 3-drożnego 9. Sprawdzić przewody rurowe/elektryczne zaworu 3-drożnego.

(i)  Ręcznie ominąć zawór 3-drożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Tryb 
ręczny> w rozdziale 5.7.)  Jeśli zawór nadal nie działa, przejść do punktu (ii) poniżej. 

(ii)  Wymienić cewkę zaworu 3-drożnego. Jeśli zawór nadal nie działa, przejść do punk-
tu (iii) poniżej. 

(iii)  Wymienić zawór 3-drożny. (Patrz instrukcja serwisowa.)

Czarny

Płytka 
sterująca 
skrzynki 
Hydrobox

FTC4 zasilany z 
niezależnego
 źródła

ŻÓłTY
ŻÓłTY
CZARNY

CZARNY
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9 Wydłużył się czas 
podgrzewania wody.

1. Pompa ciepła nie pracuje. 1. Sprawdzić pompę ciepła – sprawdzić instrukcję serwisową jednostki zewnętrznej.
2. Zadziałał wyłącznik podgrzewacza przepływo-

wego.
2. Sprawdzić termostat podgrzewacza przepływowego, a następnie nacisnąć przycisk 

reset, jeśli jest to bezpieczne. 
Przycisk reset znajduje się z boku podgrzewacza przepływowego i jest zakryty gumo-
wą zatyczką. Patrz schemat komponentów (rozdział 3.), aby znaleźć jego położenie.

3. Zadziałał wyłącznik podgrzewacza przepływo-
wego (ECB12).

3. Sprawdzić przyczynę i zresetować, jeśli jest to bezpieczne.

4. Zadziałał wyłącznik termiczny podgrzewacza 
przepływowego i nie można go zresetować za 
pomocą przycisku ręcznego resetu.

4. Sprawdzić opór na wyłączniku termicznym, jeśli jest rozłączony, to połączenie jest 
przerwane i trzeba będzie wymienić podgrzewacz przepływowy.
Skontaktować się z dystrybutorem firmy Mitsubishi Electric.

5. Zadziałał wyłącznik grzejnika nurkowego. 5. Sprawdzić termostat grzejnika nurkowego i nacisnąć przycisk reset, znajdujący się na 
przycisku grzejnika nurkowego, jeśli jest to bezpieczne. Jeśli grzejnik pracował bez 
wody w środku, mogło to doprowadzić do uszkodzenia, więc trzeba go wymienić na 
nowy.

6. Zadziałał wyłącznik grzejnika nurkowego (ECB2). 6. Sprawdzić przyczynę i zresetować, jeśli jest to bezpieczne.

10 Spadła temperatura 
wody w zbiorniku 
DHW.

Gdy DHW nie pracuje, zbiornik DHW emituje ciepło 
i temperatura wody spada do pewnego poziomu. 
Jeśli woda w zbiorniku DHW jest często podgrzewa-
na z uwagi na znaczący spadek temperatury wody, 
sprawdzić następujące punkty.

1. Wyciek wody z rur podłączonych do zbiornika 
DHW

1. Podjąć następujące działania.
•  Ponownie dokręcić nakrętki mocujące rury do zbiornika DHW.
•  Wymienić uszczelki.
•  Wymienić rury.

2. Materiał izolacyjny poluzowany lub odpada. 2. Przymocować izolację.

3. Usterka zaworu 3-drożnego 3. Sprawdzić przewody rurowe/elektryczne zaworu 3-drożnego.
(i)  Ręcznie ominąć zawór 3-drożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Tryb 

ręczny> w rozdziale 5.7.)  Jeśli zawór nadal nie działa, przejść do punktu (ii) poniżej. 
(ii)  Wymienić cewkę zaworu 3-drożnego. Jeśli zawór nadal nie działa, przejść do punk-

tu (iii) poniżej. 
(iii)  Wymienić zawór 3-drożny. (Patrz instrukcja serwisowa.)

11 Gorąca lub ciepła 
woda wypływa z 
kurka zimnej wody.

Rura z ciepłą lub gorącą wodą jest podłączona do rury 
z zimną wodą.

Oddzielić/ponownie poprowadzić rury.

12 Wyciek wody 1. Słabo uszczelnione połączenia komponentów 
układu wody

1. Dokręcić złącza stosownie do potrzeb.

2. Okres eksploatacyjny komponentów obwodu 
wody dobiega końca

2. KATALOG CZĘŚCI w instrukcji serwisowej zawiera oczekiwane okresy eksploatacyjne 
części, które trzeba wymienić, jeśli jest taka konieczność.

13 System grzewczy nie 
uzyskuje ustawionej 
temperatury.

1. Wybrany tryb blokowania, timera z harmono-
gramem lub urlopowy.

1. Sprawdzić ustawienia i odpowiednio zmienić.

2. Sprawdzić ustawienia i odpowiednio zmienić. 2. Sprawdzić zasilanie baterii i wymienić je jeśli są rozładowane.

3. Czujnik temperatury jest umieszczony w po-
mieszczeniu, w którym jest inna temperatura, 
niż temperatura w pozostałej części domu.

3. Przenieść czujnik temperatury do innego pomieszczenia.

4. Pompa ciepła nie pracuje. 4. Sprawdzić pompę ciepła – sprawdzić instrukcję serwisową jednostki zewnętrznej.

5. Zadziałał wyłącznik podgrzewacza przepływo-
wego.

5. Sprawdzić termostat podgrzewacza przepływowego, a następnie nacisnąć przycisk 
reset, jeśli jest to bezpieczne. 
Przycisk reset znajduje się z boku podgrzewacza przepływowego i jest zakryty gumo-
wą zatyczką. (Patrz schemat komponentów, rozdział 3., aby znaleźć jego położenie.)

6. Zadziałał wyłącznik podgrzewacza przepływo-
wego (ECB12).

6. Sprawdzić przyczynę zadziałania i zresetować, jeśli jest to bezpieczne.

7. Zadziałał wyłącznik termiczny podgrzewacza 
przepływowego i nie można go zresetować za 
pomocą przycisku ręcznego resetu.

7. Sprawdzić opór na wyłączniku termicznym, jeśli jest rozłączony, to połączenie jest przerwa-
ne i trzeba będzie wymienić podgrzewacz przepływowy.
Skontaktować się z dystrybutorem firmy Mitsubishi Electric.

8. Odbiornik ciepła o nieprawidłowych rozmiarach. 8. Sprawdzić, czy powierzchnia odbiornika ciepła ma odpowiedni rozmiar
W razie potrzeby zwiększyć rozmiar.

9. Usterka zaworu 3-drożnego 9. Sprawdzić przewody rurowe/elektryczne zaworu 3-drożnego.

10. Problem z baterią (*tylko bezprzewodowe 
sterowanie)

10. Sprawdzić zasilanie baterii i wymienić je jeśli są rozładowane.

11. Jeśli zamontowany jest zbiornik mieszający, 
natężenie przepływu między zbiornikiem mie-
szającym a skrzynką hydrobox jest mniejsze 
od natężenia przepływu między zbiornikiem 
mieszającym a lokalnym układem.

11. Zwiększyć natężenie przepływu między zbiornikiem mieszającym a skrzynką hydrobox 
oraz zmniejszyć natężenie przepływu między zbiornikiem mieszającym a lokalnym 
układem. 
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14 W przypadku 
2-strefowej regulacji 
temperatury tylko 
Strefa2 nie uzyskuje 
ustawionej tempera-
tury. 

1. Gdy Strefa1 i Strefa2 znajdują się w trybie 
grzania, temperatura gorącej wody w Srefie2 
nie przekracza temperatury w Strefie1.

1. Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.

2. Uszkodzony przewód zaworu mieszającego 
napędzanego silnikiem

2. Patrz "5.3 Okablowanie dla 2-strefowego sterowania temperaturą". 

3. Nieprawidłowy zamontowany zawór mieszają-
cy napędzany silnikiem

3. Sprawdzić, czy został prawidłowo zamontowany. (patrz instrukcja dołączona do 
każdego zaworu mieszającego napędzanego silnikiem.)

4. Nieprawidłowe ustawienie opcji Czas pracy 4. Sprawdzić ustawienie opcji Czas pracy

5. Usterka zaworu mieszającego napędzanego 
silnikiem

5. Sprawdzić zawór mieszający napędzany silnikiem (patrz instrukcja dołączona do 
każdego zaworu mieszającego napędzanego silnikiem.)

15 Gdy podłączona jest 
jednostka zewnętrz-
ną PUHZ-FRP, DHW 
lub Grzanie nie mogą 
być aktywowane.

Jednostka zewnętrzna jest ustawiona tak, że klima-
tyzacja jednostki wewnętrznej ma pierwszeństwo 
nad klimatyzacją skrzynki hydrobox, a w ustawie-
niach sterownika głównego "Grzejnik elektryczny 
(grzanie)" lub "Grzejnik elektryczny (DHW)" są 
wyłączone.

Włączyć grzejnik elektryczny (grzanie) lub Grzejnik elektryczny (DHW) za pomocą sterowni-
ka głównego.

16 Gdy podłączona jest 
jednostka zewnętrz-
na PUHZ-FRP i 
pracuje w trybie 
odzyskiwania ciepła, 
nie można osiągnąć 
ustawionej tempera-
tury.

Gdy jednostka zewnętrzna jest ustawiona tak, że 
klimatyzacja jednostki wewnętrznej ma pierwszeń-
stwo nad klimatyzacją skrzynki hydrobox, jednostka 
zewnętrzna steruje częstotliwością włączania sprę-
żarki odpowiednio do obciążenia klimatyzacji. DHW 
oraz ogrzewanie są dostosowane do tej częstotliwo-
ści.

Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.
Jeśli system powietrze-woda ma pierwszeństwo działania, częstotliwość sprężania może 
być ustawiana odpowiednio do obciążenia DHW lub Grzania. Szczegółowe informacje znaj-
dują się w instrukcji montażu jednostki PUHZ-FRP.

17 Po rozpoczęciu pracy 
w trybie DHW tempe-
ratura w pomieszcze-
niu powoli wzrasta.

Po zakończeniu pracy w trybie DHW zawór 3-droż-
ny odłącza gorącą wodę od obwodu DHW, kierując 
ją do obwodu grzania przestrzeni.
Ma to na celu zapobieganie przegrzaniu komponen-
tów skrzynki hydrobox. 
Ilość gorącej wody kierowana do obwodu grzania 
przestrzeni różni się zależnie od typu systemu oraz 
przebiegu rur między płytowym wymiennikiem ciepła 
a skrzynką hydrobox.

Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.

18 Temperatura w po-
mieszczeniu wzrasta 
w trybie pracy DHW.

Usterka zaworu 3-drożnego Sprawdzić zawór 3-drożny.

19 Woda wypływa z 
zaworu nadciśnienio-
wego.
(obwód główny)

1. Jeśli ten stan się nie zmieni, może dojść do 
uszkodzenia zaworu nadciśnieniowego.

1. Obrócić dźwignię zaworu nadciśnieniowego, aby sprawdzić, czy nie ma w nim ciał 
obcych. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, wymienić zawór nadciśnieniowy na 
nowy.

2. Jeśli problem występuje sporadycznie, poziom 
napełnienia zaworu nadciśnieniowego mógł się 
zmniejszyć/membrana uszkodzona.

2. Sprawdzić ciśnienie w zaworze nadciśnieniowym.  
Ponownie zwiększyć ciśnienie do 1 bara, jeśli jest to konieczne. 
Jeśli membrana jest uszkodzona, wymienić zawór nadciśnieniowy na nowy.

20 Woda wypływa z 
zaworu nadciśnie-
niowego (element 
kupowany na własną 
rękę).
(obwód sanitarny)

1. Jeśli ten stan się nie zmieni, zawór redukcyjny 
kupowany na własną rękę nie działa.

1. Sprawdzić działanie zaworu redukcyjnego i wymienić go, jeśli to konieczne.

2. Jeśli ten stan się nie zmieni, może dojść do 
uszkodzenia gniazda zaworu nadciśnieniowe-
go.

2. Obrócić dźwignię zaworu nadciśnieniowego, aby sprawdzić, czy nie ma w nim ciał 
obcych. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, wymienić zawór nadciśnieniowy. 

3. Jeśli problem występuje sporadycznie, poziom 
napełnienia zaworu nadciśnieniowego mógł się 
zmniejszyć/membrana uszkodzona.

3. Sprawdzić ciśnienie w zaworze nadciśnieniowym od strony gazu.
Zwiększyć ciśnienie tak, aby uzyskać prawidłowe wstępne ciśnienie, jeśli jest taka 
potrzeba. 
Jeśli membrana jest uszkodzona, wymienić zawór nadciśnieniowy na nowy o prawi-
dłowym wstępnym ciśnieniu.

4. W zbiorniku DHW mogło dojść do przepływu 
powrotnego.

4. Sprawdzić ciśnienie w zbiorniku DHW od strony gazu. Jeśli ciśnienie w zbiorniku 
DHW jest podobne do ciśnienia w przewodach doprowadzających, dopływająca zimna 
woda, która miesza się z doprowadzaną wodą może wpłynąć z powrotem do zbior-
nika DHW. Znaleźć źródło powrotnego przepływu i naprawić usterkę rur/konfiguracji 
złączek. Zmienić ciśnienie doprowadzanej zimnej wody.

21 Hałas w pompie 
obiegowej wody

Powietrze w pompie obiegowej wody. Użyć ręcznych lub automatycznych odpowietrzników w celu usunięcia powietrza z układu. 
Uzupełnić wodę jeśli to konieczne do uzyskania ciśnienia 1 bar w układzie głównym.

22 Hałas podczas 
zakręcania gorącej 
wody, nasilający się 
zwykle rano.

1. Luźne rury odpowietrznika. 1. Zainstalować dodatkowe spinki do mocowania rur.

2. Grzejnik włącza się/wyłącza się. 2. Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.

23 Hałas mechanicz-
ny pochodzący ze 
skrzynki hydrobox.

1. Grzejnik włącza się/wyłącza się. Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.

2. Zawór 3-drożny zmienia położenie między DHW a 
trybem grzania.

24 Pompa obiegowa 
wody nieoczekiwanie 
włącza się na krótki 
czas. 

Mechanizm zapobiegający blokowaniu pompy obiegowej 
wody (rutynowy) blokuje gromadzenie się wapnia.

Normalne zachowanie, nie potrzeba żadnych dodatkowych działań.

25 Mleczna/mętna woda
(obwód sanitarny)

Woda natleniona Woda płynąca z układu znajdującego się pod ciśnieniem uwalnia bąbelki powietrza, gdy 
płynie. Uwolnią się bąbelki.

26 Tryb grzania był w 
gotowości przez długi 
czas (nie zaczyna 
płynnie pracować.)

Czas “Opóźnienia” ustawiany w “Ustawieniach 
ekonomicznych pompy” jest za krótki. (Przejść do 
“Menu serwisowego” → “Ustawienia dodatkowe” → 
“Ustawienia ekonomiczne pompy”).

Zwiększyć czas “Opóźnienia” w “Ustawieniach ekonomicznych pompy” .
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27 Skrzynka hydrobox, 
która pracowała w 
trybie grzania przed 
awarią zasilania, pra-
cuje w trybie DHW po 
powrocie zasilania.

Skrzynka hydrobox jest zaprojektowana do pracy w 
trybie, który ma wyższy priorytet (np. tryb DHW w 
tym przypadku) po powrocie zasilania.

• Normalna praca.
•  Po upłynięciu maks. czasu działania DHW lub osiągnięciu maks. temperatury DHW, tryb 

DHW przełącza się do innego trybu (np. trybu grzania).

28 Tryb chłodzenia jest 
NIEDOSTĘPNY.

Przełącznik typu dip SW2-4 jest WYł. Włączyć przełącznik typu dip SW2-4. (Patrz “5.1 Funkcje przełączników typu Dip” w niniej-
szej instrukcji.)

29 Układ chłodzenia nie 
chłodzi do ustawionej 
temperatury.

1. Gdy woda w układzie chłodzenia jest nad-
miernie gorąca, Tryb chłodzenia rozpoczyna 
się z opóźnieniem w celu ochrony jednostki 
zewnętrznej.

1. Normalna praca.

2. Gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od 
ustawionej temperatury, poniżej której aktywuje 
się funkcja ochrony przed zamarzaniem, Tryb 
chłodzenia nie włącza się.

2. Aby uruchomić Tryb chłodzenia omijając funkcję ochrony przed zamarzaniem, usta-
wić wstępnie zadaną temperaturę, poniżej której aktywuje się funkcja ochrony przed 
zamarzaniem. (Patrz “<Funkcja ochrony przed zamarzaniem>” na stronie 49.

30 Grzejniki elektryczne 
aktywują się krót-
ko po rozpoczęciu 
trybu DHW lub LP po 
zakończeniu Trybu 
chłodzenia.

Ustawiony czas działania samej pompy ciepła jest 
krótki.

Dostosować ustawienie czasu działania samej pompy ciepła. (Patrz “<Grzejnik elektryczny 
(DHW)>” na stronie 47.

31 Podczas trybu DHW 
lub LP, który włączył 
się po trybie chłodze-
nia, pojawia się błąd 
L6 (ochrona wody w 
obiegu przed zama-
rzaniem) i urządzenie 
często przestaje 
działać.

Jeśli wstępnie zadana temperatura, poniżej której 
aktywuje się funkcja ochrony przed zamarzaniem, 
jest niska, błąd L6 z większym prawdopodobień-
stwem może spowodować przerwanie działania 
przed aktywacją funkcji ochrony przed zamarza-
niem.

Ustawić wstępnie zadaną temperaturę poniżej aktywuje się funkcja ochrony przed zamarza-
niem. (Patrz “<Funkcja ochrony przed zamarzaniem>” na stronie 49.

Coroczne czynności konserwacyjne
Istotne jest, aby skrzynka hydrobox była serwisowana co najmniej raz do roku przez wykwalifikowaną osobę. Wszystkie części zamienne NALEŻY kupić od firmy Mitsubishi 
Electric (w celu zapewnienia bezpieczeństwa). 
NIGDY nie omijać urządzeń zabezpieczających ani uruchamiać jednostki, gdy nie są one w pełni sprawne.

<Opróżnianie skrzynki hydrobox>
OSTRZEŻENIE: SPUSZCZANA WODA MOŻE BYĆ BARDZO GORĄCA
1.  Przed podjęcie próby opróżnienia skrzynki hydrobox odłączyć zasilanie elektryczne, aby nie dopuścić do spalenia podgrzewacza przepływowego.
2. Odłączyć skrzynkę hydrobox od głównego układu wody i spuścić wodę ze skrzynki hydrobox. Do wykonania tych czynności użyć odpowiedniego przewodu odpornego na 

wysokie temperatury.
3. Spuścić pozostałą wodę z podgrzewacza przepływowego za pomocą zamontowanego zaworu spustowego i przewodu, które umożliwią bezpieczne spuszczenie wody. 
4. Po opróżnieniu skrzynki hydrobox, w poniższych komponentach pozostanie woda. Całkowicie spuścić wodę sprawdzając te części w środku.

• Zawór mieszający (zdjąć pokrywę zaworu mieszającego.)
• Zawór nadciśnieniowy (uruchomić zawór.)

<Coroczne punkty konserwacji>
Skorzystać z Rocznego rejestru czynności konserwacyjnych jako przewodnika podczas wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych skrzynki hydrobox oraz jednostki 
zewnętrznej.



59

Serwis i konserwacja7
PL

Kody błędów
Kod Błąd Działanie

L3 Ochrona przed przegrzaniem wody w obiegu

Można zmniejszyć natężenie przepływu, aby poszukać;
• Wycieku wody  
• Blokady zaworu mieszającego
• Funkcji pompy obiegowej wody (kod błędu może wyświetlić się podczas 

napełniania układu głównego, dokończyć napełnianie i zresetować kod 
błędu.)

L4 Ochrona przed przegrzaniem wody w zbiorniku DHW Sprawdzić grzejnik nurkowy oraz jego stycznik.

L5 Usterka termistora temperatury w jednostce wewnętrznej (THW1, THW2, THW5, 
THW6, THW7, THW8, THW9) Sprawdzić oporność w termistorze.

L6 Ochrona przed zamarzaniem wody w obiegu Patrz działanie dla L3.
L8  Błąd grzania Ponownie zamocować termistory, które się poluzowały.  

L9 Przełącznik przepływowy wykrył niskie natężenie przepływu u w układzie głównym 
(przełączniki przepływowe 1, 2, 3)

Patrz działanie dla L3. Jeśli sam przełącznik przepływowy nie działa, wy-
mienić go.
Uwaga: Zawory pompy mogą się rozgrzać, proszę zwrócić na to uwa-
gę.

LC Ochrona przed przegrzaniem wody w obiegu bojlera

Sprawdzić, czy ustawiona temperatura grzania dla bojlera przekracza 
ograniczoną temperaturę.  (patrz instrukcja termistorów "PAC-TH011HT-
-E")
Można zmniejszyć natężenie przepływu w układzie grzania bojlera. Poszu-
kać

• wycieków wody,
• blokady zaworu mieszającego,
• funkcji pompy obiegowej wody.

LD Usterka termistora temperatury w bojlerze (THWB1, THWB2) Sprawdzić oporność w termistorze.
LE Błąd działania bojlera Patrz działanie dla L8. Sprawdzić status bojlera.

LH Ochrona przed zamarzaniem wody w obiegu bojlera

Można zmniejszyć natężenie przepływu w układzie grzania bojlera. Poszu-
kać

• wycieków wody,
• blokady zaworu mieszającego,
• funkcji pompy obiegowej wody.

LL Błędne ustawienie przełączników typu Dip na płytce sterującej FTC4

W przypadku pracy bojlera sprawdzić, czy przełącznik typu Dip SW1-1 jest 
Wł. (z bojlerem), a przełącznik typu Dip SW2-6 jest Wł. (ze zbiornikiem 
mieszającym).  
W przypadku 2-strefowej regulacji temperatury sprawdzić, czy przełącznik 
typu Dip SW2-7 jest Wł. (2-strefa), a przełącznik typu Dip SW2-6 jest Wł. 
(ze zbiornikiem mieszającym).  

J0 Błąd komunikacji między FTC4 a odbiornikiem bezprzewodowym Sprawdzić kabel łączący pod kątem uszkodzeń lub luźnego połączenia. 
P1 Termistor (temp. w pomieszczeniu) (TH1) - usterka Sprawdzić oporność w termistorze.
P2 Termistor (ref. temp. cieczy) (TH2) - usterka Sprawdzić oporność w termistorze.

P6 Ochrona przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła
Patrz działanie dla L3.
Sprawdzić, czy w wymienniku ciepła znajduje się właściwa ilość czynnika 
chłodniczego. 

J1 - J8 Błąd komunikacji między odbiornikiem bezprzewodowym a bezprzewodowym pilo-
tem zdalnego sterowania

Sprawdzić, czy bateria bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania nie 
jest rozładowana.
Sprawdzić parowanie między odbiornikiem bezprzewodowym a bezprze-
wodowym pilotem zdalnego sterowania.
Sprawdzić komunikację bezprzewodową. (patrz instrukcja systemu bez-
przewodowego)

E0 - E5 Błąd komunikacji między sterownikiem głównym a FTC4 Sprawdzić kabel łączący pod kątem uszkodzeń lub luźnego połączenia. 

E6 - EF Błąd komunikacji między FTC4 a jednostką zewnętrzną
Sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna nie została wyłączona.
Sprawdzić kabel łączący pod kątem uszkodzeń lub luźnego połączenia.
Patrz instrukcja serwisowa jednostki zewnętrznej.

E9 Jednostka zewnętrzna nie odbiera żadnych sygnałów z jednostki wewnętrznej.
Sprawdzić, czy obie jednostki są włączone. Sprawdzić kabel łączący pod 
kątem uszkodzeń lub luźnego połączenia. Patrz instrukcja serwisowa jed-
nostki zewnętrznej.

U*, F* Usterka jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja serwisowa jednostki zewnętrznej.

Uwaga: Aby anulować kody błędów należy wyłączyć system (nacisnąć przycisk E na Sterowniku głównym przez 3 sekundy).
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Formularze inżyniera instalatora (1/2)
W przypadku zmiany ustawień z ustawień domyślnych, należy wprowadzić nowe ustawienie oraz wpisać je w kolumnie "Ustawienie w miejscu montażu". Ułatwi to resetowanie 
ustawień w przyszłości w przypadku zmiany zastosowania systemu lub konieczności wymiany płytki sterującej.
Rejestr pierwszego uruchomienia/ustawień w miejscu montażu

Ekran sterownika głównego Parametry Ustawienie 
domyślne

Ustawienie w 
miejscu montażu Uwagi

Główne Temp. grzania w pomieszczeniu w Strefie1 10°C - 30°C 20°C
Temp. grzania w pomieszczeniu w Strefie2 *1 10°C - 30°C 20°C  
Temp. przepływu dla grzania w Strefie1 25°C - 60°C 45°C  
Temp. przepływu dla grzania w Strefie2 *1 25°C - 60°C 35°C  
Temp. przepływu dla chłodzenia *2 5°C - 25°C 15°C
 Krzywa kompensacji dla grzania w strefie1 −9°C - + 9°C 0°C
Krzywa kompensacji dla grzania w strefie2 *1 −9°C - + 9°C 0°C
Tryb urlopowy Aktywny/Nieaktywny/Ustaw czas –

Opcja Praca w trybie Wymuszony DHW Wł./Wył. –
DHW Wł./Wył./Timer Wł.
Ogrzewanie Wł./Wył./Timer Wł.
Tryb urlopowy Aktywny/Nieaktywny/Ustaw czas –

Usta-
wia-
nie

DHW *3 Tryb pracy Normalny/Eko Normalny  
Maks. temp. DHW 40°C - 60°C 50°C  
Spadek temp. DHW 5°C - 30°C 10°C
Maks. czas działania DHW 30 - 120 minut 60 minut
Ograniczenie trybu DHW 30 - 120 minut 30 minut

Zapobieganie Legionelli 
*3

Aktywne Tak/Nie Tak  
Temp. gorącej wody 60°C - 70°C 65°C
Częstotliwość 1 - 30 dni 15 dni
Czas rozpoczęcia 00:00 - 23:00 03:00  
Maks. czas działania 1 - 5 godzin 3 godziny
Czas maksymalnej temp. 1 - 120 minut 30 minut  

Grzanie/Chłodzenie *2 Tryb pracy dla strefy1 Temp. grzania w pomieszczeniu/Temp. przepływu dla 
grzania/Krzywa kompensacji dla grzania/Temp. przepły-
wu dla chłodzenia

Temp. w po-
mieszczeniu

 

Tryb pracy dla strefy2 *1 Temp. grzania w pomieszczeniu/Temp. przepływu dla 
grzania/Krzywa kompensacji dla grzania

Krzywa kompen-
sacji

Krzywa kompen-
sacji 

Usta-
wiony 
punkt 
Hi

Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie1 −15°C - +35°C –15°C
Temp. przepływu w strefie1 25°C – 60°C 50°C
Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie2 *1 −15°C - +35°C –15°C
Temp. przepływu w Strefie2 *1 25°C - 60°C 40°C

Usta-
wiony 
punkt 
Lo

Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie1 −15°C - +35°C 35°C
Temp. przepływu w strefie1 25°C - 60°C 25°C
Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie2 *1 −15°C - +35°C 35°C
Temp. przepływu w Strefie2 *1 25°C - 60°C 25°C

Ustaw Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie1 −14°C - +34°C —
Temp. przepływu w strefie1 25°C - 60°C —
Temp. otoczenia na zewnątrz w Strefie2 *1 −14°C - +34°C —
Temp. przepływu w Strefie2 *1 25°C - 60°C —

Urlop DHW *3 Aktywny/Nieaktywny Nieaktywny
Grzanie/Chłodzenie *2 Aktywny/Nieaktywny Aktywne
Temp. grzania w pomieszczeniu w Strefie1 10°C - 30°C 15°C
Temp. grzania w pomieszczeniu w Strefie2 *1 10°C - 30°C 15°C
Temp. przepływu dla grzania w Strefie1 25°C - 60°C 35°C
Temp. przepływu dla grzania w Strefie2 *1 25°C - 60°C 25°C
Temp. przepływu dla chłodzenia *2 5°C - 25°C 25°C

Ustawienia początkowe Język ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT PL
°C/°F °C/°F °C
Wyświetlanie temp. Pomieszczenie/zbiornik DHW/Pomieszczenie i zbiornik 

DHW/Wył. Wył.

Wyświetlanie godziny hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm hh:mm
Ustawienia czujnika w pomieszczeniu dla Strefy1 TH1/Główny RC/Pomieszczeni RC1-8/“Godzina/Strefa” TH1
Ustawienia czujnika w pomieszczeniu dla Strefy2 *1 TH1/Główny RC/Pomieszczeni RC1-8/“Godzina/Strefa” TH1
Wybór strefy w pomieszczeniu RC *1 Strefa1/Strefa2 Strefa1

Menu serwisowe Regulacja 
termistorów

THW1 −10°C - +10°C 0°C
THW2 −10°C - +10°C 0°C
THW5 −10°C - +10°C 0°C
THW6 −10°C - +10°C 0°C
THW7 −10°C - +10°C 0°C
THW8 −10°C - +10°C 0°C
THW9 −10°C - +10°C 0°C
THWB1 −10°C - +10°C 0°C
THWB2 −10°C - +10°C 0°C

Ustawienia 
dodatkowe

<Ustawienia ekonomiczne 
pompy

Wł./Wył. Wł.
Czas przed wyłączeniem pompy (3 - 60 minut) *4 10 minut

Grzejnik elektryczny
(ogrzewanie)

Ogrzewanie przestrzeni: Wł. (w użyciu)/Wył. (nieuży-
wane) Wł.

Timer opóźnienia grzejnika elektrycznego (5 - 180 minut) 30 minut
Grzejnik elektryczny
(DHW) *3

DHW: Wł. (w użyciu)/Wył. (nieużywane) Wł.

Timer opóźnienia grzejnika elektrycznego (15 - 30 minut) 15 minut

Sterowanie  
zaworem mieszającym

Czas pracy (10 - 240 sekund) 120 sekund
Interwał (1 - 30 minut) 2 minuty

Prędkość pompy Prędkość pompy (1 - 5) 5

*1 Ustawienia związane ze Strefą2 można włączyć tylko wtedy, gdy włączone jest sterowanie temperaturą w Strefie2 (gdy przełączniki typu Dip SW2-6 oraz SW 2-7 są Wł.).
*2 Ustawienia trybu chłodzenia są dostępne tylko dla jednostki ERSC-VM2B.
*3 Dostępne, tylko gdy w systemie obecny jest zbiornik DHW.
*4 Skrócenie “czasu przed wyłączeniem pompy” może wydłużyć gotowość w trybie Grzanie.
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Formularze inżyniera instalatora (2/2)
Rejestr pierwszego uruchomienia/ustawień w miejscu montażu (kontynuacja rejestru z poprzedniej strony)

Ekran sterownika głównego Parametry Ustawienie 
domyślne

Ustawienie 
w miejscu 
montażu

Uwagi

Menu serwisowe Ustawienia źródła ciepła Standard/Grzejnik/Bojler/Hybryda *5 Standard
Ustawienia pracy Funkcja ochrony przed 

zamarzaniem
Temp. otoczenia na zewnątrz (3 - 20°C) 5°C

Praca symultaniczna 
(DHW/Grzanie)

Wł./Wył. *6 Wył.

Temp. otoczenia na zewnątrz (−15 - +10°C) −15°C

Funkcja zimnej pogody Wł./Wył. *6 Wył.
Temp. otoczenia na zewnątrz (−15 - −10°C) −15°C

Sterowanie temp. 
w pomieszczeniu 
(grzanie)

Interwał sterowania temp. (10 - 60 minut) 10 minut
Zakres temp. przepływu Min. temp. (25 - 45°C) 30°C

Maks. temp. (35 - 60°C) 50°C

Regul różn. termicz. 
pompy ciepła  

Wł./Wył. *6 Wł.

Dolna granica (−9 - −1°C) −5°C

Górna granica (+3 - +5°C) 5°C

Praca bojlera Ustawienia hybrydowe Temp. otoczenia na zewnątrz (−15 - +10°C) −15°C
Tryb priorytetowy (otoczenie/koszty/CO2) Otoczenie

Ustawienia inteligentne Cena energii 
*7

Elektryczność (0,001 - 999 */kWh) 0,5 */kWh
Bojler (0,001 - 999 */kWh) 0,5 */kWh

Emisja CO2 Elektryczność  
(0,001 - 999 kg -CO2/kWh)

0,5 kg -CO2/kWh

Bojler (0,001 - 999 kg -CO2/
kWh)

0,5 kg -CO2/kWh

Źródło ciepła Moc pompy ciepła  
(1 - 40 kW)

11,2 kW

Efektywność bojlera  
(25 - 150%)

80%

Moc podgrzewacza przepły-
wowego 1  
(1 - 20 kW)

2 kW

Moc podgrzewacza przepły-
wowego 2  
(1 - 20 kW)

4 kW

Funkcja suszenia 
podłogi

Wł./Wył. *6 Wył.
Temp. docelowa Start i koniec (25 - 60°C) 30°C

Maks. temp. (25 - 60°C) 45°C
Okres maks. temp. (1 - 20 dni) 5 dni

Temp. przepływu (wzrost) Krok wzrostu temp. (+1 - +10°C) +5°C

Interwał wzrostu  (1 - 7 dni) 2 dni

Temp. przepływu (spadek) Krok spadku temp. (−1 - −10°C) −5°C

Interwał spadku (1 - 7 dni) 2 dni

Ustawienia ze-
wnętrznego wejścia

Sterowanie żądaniem 
(IN4)

Źródło ciepła WYł./Praca bojlera Praca  
bojlera

Termostat zewnętrzny 
(IN5)

Grzanie/Praca bojlera Praca  
bojlera 

*5 Gdy przełącznik typu Dip SW1-1 jest WYł. “BEZ bojlera” lub SW2-6 jest WYł. “BEZ zbiornika mieszającego”, nie można wybrać ani bojlera ani Hybrydy.
*6 Wł.: funkcja ta jest aktywna; Wył.: funkcja jest nieaktywna.
*7 “*” z “*/kwh” przedstawia jednostkę waluty (np. € lub £ itp.)
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Roczny rejestr czynności konserwacyjnych
Nazwa wykonawcy Nazwisko inżyniera
Nazwa miejsca montażu Numer miejsca montażu

Rejestr czynności konserwacyjnych dla skrzynki Hydrobox
Numer gwarancyjny Numer modelu

Numer seryjny
Nr Część mechaniczna Częstotliwość Uwagi

1
Odłączyć i opróżnić skrzynkę hydrobox, usunąć plecionkę z wewnętrznego zaworu 
mieszającego, oczyścić i wymienić. 

2
Otworzyć zawór nadciśnieniowy, sprawdzić, czy nie ma nieograniczonego przepływu 
do rozdzielacza stalowego oraz czy zawór prawidłowo reaguje. Sprawdzić, czy 
rozdzielacz stalowy nie jest zablokowany oraz powiązane rury są drożne.

3
Obniżyć ciśnienie w układzie głównym/układzie ogrzewania do zera, sprawdzić, a w 
razie potrzeby uzupełnić zawór nadciśnieniowy (1 bar). Zaworem powietrza zaworu 
nadciśnieniowego jest TR-412.

4
Sprawdzić, a w razie potrzeby uzupełnić środek chroniący przed zamarzaniem/
środek hamujący rdzę (jeśli jest wykorzystywany w układzie).

5
Uzupełnić układ główny/układ ogrzewania za pomocą odpowiedniego węża 
napełniającego i zwiększyć ciśnienie w układzie do 1 bara.

6
Podgrzać układ i sprawdzić, czy ciśnienie nie wzrasta powyżej 3 barów oraz z 
zaworów bezpieczeństwa nie wypływa woda.

7 Spuścić całe powietrze z układu.
Tylko modele z czynnikiem chłodniczym [Z WYJĄTKIEM EHPX] Częstotliwość Uwagi

1 Patrz instrukcja jednostki zewnętrznej.
Część elektryczna Częstotliwość Uwagi

1 Sprawdzić stan kabli.

2
Sprawdzić parametry oraz bezpiecznik zamontowany po stronie zasilania 
elektrycznego.
Sterownik Częstotliwość Uwagi

1 Porównać ustawienia w miejscu montażu z zalecanymi ustawieniami fabrycznymi.
2 Sprawdzić moc baterii termostatu bezprzewodowego i w razie potrzeby wymienić.

Rejestr czynności konserwacyjnych dla zewnętrznej pompy ciepła
Numer modelu Numer seryjny

Część mechaniczna Częstotliwość Uwagi

1
Sprawdzić osłonę chłodnicy, żeberka wymiennika ciepła oraz wlot powietrza pod 
kątem zanieczyszczeń/uszkodzeń.

2 Sprawdzić odprowadzenie kondensatu.
3 Sprawdzić, czy przewody wody i izolacja są ze sobą połączone.
4 Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.
5 Sprawdzić i zapisać napięcie robocze.

* Wszystkie powyższe czynności kontrole powinny być przeprowadzane raz do roku.

Uwaga:
W ciągu pierwszych kilku miesięcy od montażu, wymontować i oczyścić zawór mieszający skrzynki hydrobox oraz wszystkie zawory mieszające zamontowane 
na zewnątrz skrzynki hydrobox. Jest to szczególnie ważne w przypadku montażu w istniejącym systemie.

Poza corocznymi czynnościami serwisowymi należy wymieniać lub kontrolować niektóre części po pewnym okresie eksploatacji systemu. Szczegółowe instrukcje znajdują się 
w poniższych tabelach. Wymianę i przegląd części powinna zawsze przeprowadzać kompetentna osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Części wymagające regularnej wymiany
Części Wymiana co Możliwe usterki
Ciśnienie w zaworze nadciśnie-
niowym (PRV)
Odpowietrznik (Automatyczny/
Ręczny)
Zawór spustowy (układ główny)
Przewód elastyczny
Manometr

6 lat 
Wyciek wody z uwagi na 
korozję mosiądzu/miedzi 
(odcynkowanie)

Części wymagające regularnych przeglądów
Części Kontrola co Możliwe usterki

Grzejnik nurkowy 2 lata 

Upływ prądu powodujący 
aktywację wyłącznika róż-
nicowo-prądowego (grzej-
nik jest zawsze wyłączony)

Pompa obiegowa wody 20 000 godzin (3 lata)
Usterka pompy obiegowej 
wody

Części, których NIE wolno ponownie wykorzystać podczas serwisowania
* Pierścień uszczelniający o promieniu okrągłym
* Uszczelka

Uwaga: 
Zawsze wymieniać uszczelkę pompy na nową podczas każdego przeglądu kon-
serwacyjnego (co 20 000 roboczogodzin lub co 3 lata).
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 Zbieranie (odpompowanie) tylko dla systemów z modelem rozdzielonym
Patrz “Zbieranie czynnika chłodniczego” w instrukcji montażu lub instrukcji serwisowej jednostki zewnętrznej.

Praca wspomagająca bojlera
Bojler wspomaga grzanie. 
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu jednostki PAC-TH011HT-E.

<Montaż i konfiguracja systemu>
1. Ustawić przełącznik typu Dip-SW 1-1 w położenie Wł. "Z bojlerem" a SW2-6 w położenie Wł. “Ze zbiornikiem mieszającym”.
2. Zamontować termistory THWB1 (temp. przepływu) i THWB2 (temp. powrotna *1 w układzie bojlera.
3. Podłączyć przewód wyjściowy (WYJ10: praca bojlera) do wejścia sygnału (wejście termostatu w pomieszczeniu) w bojlerze. *2
4. Zamontować poniższe termostaty temp. w pomieszczeniu. *3

  Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (opcja)
  Termostat temp. w pomieszczeniu (należy zakupić na własną rękę)
  Sterownik główny (pozycja zdalna)

*1 Termistor temp. bojlera jest częścią opcjonalną.
*2 WYJ0 - brak napięcia.
*3 Grzanie bojlera jest wł./wył. za pomocą termostatu temp. w pomieszczeniu.

<Ustawienia pilota zdalnego sterowania>
1. Przejść do menu serwisowego > Ustawienie źródła ciepła i wybrać opcję “Bojler” lub “Auto”. *3
2. Przejść do menu serwisowego >  Ustawienia pracy > Ustawienia bojlera, aby dokonać szczegółowych ustawień dla trybu “Auto” powyżej.

*3 Tryb “Auto” automatycznie przełącza źródła ciepła między Pompą ciepła (oraz grzejnikiem elektrycznym) a bojlerem.
 

Sterowanie kilkoma jednostkami zewnętrznymi
W celu zbudowania większych systemów z wykorzystaniem kilku jednostek zewnętrznych można połączyć ze sobą do 6 jednostek tego samego modelu.
Skrzynka hydrobox może służyć za jednostkę podrzędną do sterowania kilkoma jednostkami zewnętrznymi.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu jednostki PAC-IF051/052B-E.

<Ustawienia przełącznika typu Dip>
• Ustawić przełącznik typu Dip SW4-1 w położenie Wł. “Aktywny: sterowanie kilkoma jednostkami zewnętrznymi”.
• Pozostawić przełącznik typu SW4-2 w położeniu WYł. (ustawienie domyślne) (nadrzędne/podrzędne ustawienie: podrzędne).
• Ustawić przełącznik typu Dip SW1-3 w położenie Wł., gdy skrzynka hydrobox jest podłączona do zbiornika DHW.
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MITSUBISHI ELECTRIC, EHSC-VM6B, EHSC-YM9B, EHSC-VM6EB, EHSC-YM9EB, EHPX-VM2B, EHPX-VM6B, EHPX-YM9B, ERSC-VM2B

Uwaga: Numer seryjny produktu znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Wskazówka: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

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

Dyrektywy
Wytyczne
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktiver
Direktiivit

2006/95/WE: Niskie napięcia
2006/42/WE: Maszynowa
2004/108/EC: Kompatybilność elektromagnetyczna

Nasz autoryzowany przedstawiciel w UE, który jest upoważniony do przygotowania dokumentacji 
technicznej, to.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te 
compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il 
seguente.

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er 
følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on lupa laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Dyrektor ds. marketingu produktów

Data wydania
LIVINGSTON

Atsuhiro YABU
Prezes

21 maja 2012

niniejszym oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że komponenty systemu grzewczego opisane poniżej do użytku w środowisku mieszkalnym, handlowym i przemyśle 
lekkim:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die unten beschriebenen Zubehörteile für das Heizungs-System zur Benutzung im häuslichen, kommerziellen und leicht-
industriellen Umfeld:
déclare par la présente et sous son entière responsabilité que les composants du système de chauffage décrits ci-dessous pour l’utilisation dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij als enige verantwoordelijke dat de componenten van het verwarmingssteem die hieronder worden beschreven, bedoeld zijn voor gebruik in woonomgevingen en in 
commerciële en licht industriële omgevingen:
declara por la presente bajo su responsabilidad exclusiva que los componentes del sistema de calefacción descritos a continuación para su uso en zonas residenciales, comerciales y 
para la industria ligera:
con la presente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti dell’impianto di riscaldamento descritto di seguito, destinato all’uso in ambienti residenziali, commerciali 
e industriali:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os componentes do sistema de aquecimento abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne komponenter til opvarmning til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att uppvärmningssystemkomponenterna som beskrivs nedan är för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industri:
erklærer hermed som sitt ansvar, ene og alene, at komponentene i varmesystemet som beskrives nedenfor og som er beregnet for bruk i bolig-, forretnings- og lettindustrimiljøer:
vakuuttaa täten asiasta yksin vastuussa, että alla kuvatut lämmitysjärjestelmän osat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi asuin-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä:



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

BH79D289K01  Wydrukowano w ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

Instalatorzy:  Należy umieścić swój adres kontaktowy/numer telefonu na 

niniejszej instrukcji przed przekazaniem jej klientowi.




