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Akcesoria (w zestawie)  

Regulowane nóżki  Okucie na grzałkę nurkową Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (10 bar)  Karta pamięci SD  
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Skróty i słownik
Nr Skrót / Wyrażenie Opis
1 Tryb krzywej kompensacji  Ogrzewanie pomieszczeń uwzględniające kompensację  temperatury zewnętrznej
2 COP (coefficient of performance)  Współczynnik wydajności cieplnej wydajność pompy ciepła 
3 Moduł Wewnętrzny Wewnętrzny zbiornik CWU bez odpowietrzenia wraz z armaturą 
4 Tryb CWU Tryb grzania wody użytkowej
5 Natężenie przepływu  Szybkość, z jaką woda krąży w obiegu pierwotnym
6 Temperatura przepływu Temperatura, w której woda jest dostarczana do obwodu pierwotnego  
7 Funkcja przeciwzamrożeniowa Program grzania zapobiegający zamarzaniu przewodów wodnych 
8 FTC4 Regulator temperatury przepływu, układ scalony odpowiedzialny za sterowanie systemu  
9 Tryb ogrzewania  Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego (patrz pozycja nr 18 na tej liście.)  
10 Legionella Bakterie, które potencjalnie występują w armaturze, prysznicach i zbiornikach wodnych, które mogą powodować chorobę legioni-

stów (legionellozę)
11 Tryb LP  Tryb ochrony przed legionellą - funkcja w układach ze zbiornikami wodnymi, która zapobiega rozwojowi bakterii legionella  
12 Model zestawu pakietowego  Płytowy wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej pompy ciepła  
13 PRV (Pressure relief valve) Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
14 Czynnik chłodniczy Związek stosowany w cyklu pracy pompy ciepła, który przechodzi przez fazy zmian od postaci gazowej do cieczy  
15 Temperatura powrotna  Temperatura, w której woda wypływa z obiegu pierwotnego 
16 Model typu split  Płytowy wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej  
17 TRV (Thermostatic radiator valve) Termostatyczny zawór grzejnikowy - zawór na wejściu lub wyjściu grzejnika stosowany do sterowania mocą grzewczą
18 Ogrzewanie podłogowe Układ przewodów wodnych, umieszczonych pod podłogą, które ogrzewają powierzchnię podłogi a celu ogrzania pomieszczenia

tylko model EH*T20*-*M*HB  Poza EHPT20X-VM2HB  
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Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi środkami ostrożności.  

 OSTRZEŻENIE:
Środki ostrożności muszą być przestrzegane, aby zapobiec urazom lub 
śmierci.    

 UWAGA:
Środki ostrożności muszą być przestrzegane, aby uniknąć uszkodzenia 
urządzenia.  

Niniejszą instrukcję montażu wraz z instrukcją obsługi należy pozostawić w pobliżu produktu po jego zainstalowaniu, do późniejszego wykorzystania.
Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialności za awarie części, nie będących w zestawie i świadczonych we własnym zakresie.   
• Należy przestrzegać wykonywania okresowych przeglądów. 
• Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.  
• Należy postępować zgodnie ze wskazówkami, podanymi w niniejszej instrukcji.       

  OSTRZEŻENIE
Mechaniczne

Moduł wewnętrzny i jednostka zewnętrzna nie mogą być zainstalowane, demontowane, przenoszone, modyfikowane lub naprawiane przez użytkownika.  Korzystać z 
pomocy autoryzowanego instalatora lub technika. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane nieprawidłowo lub będzie modyfikowane po jego instalacji przez użytkownika, 
może to spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.  
Jednostka zewnętrzna powinna być bezpiecznie przymocowana do twardej powierzchni, która utrzyma jej ciężar. 
Moduł wewnętrzny powinien być umieszczony na twardej równej powierzchni, zdolnej utrzymać jego ciężar po napełnieniu, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub 
wibracjom. 
Nie ustawiać mebli lub urządzeń elektrycznych poniżej jednostki zewnętrznej lub modułu wewnętrznego.  
Przewody spustowe z urządzeń awaryjnych modułu wewnętrznego powinny być zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 
Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych, zatwierdzonych przez Mitsubishi Electric; części powinien dobierać wykwalifikowany technik. 

Elektryczne
Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazówkami, podanymi w niniejszej 
instrukcji.  
Urządzenia muszą być zasilane z dedykowanego źródła zasilania oraz należy stosować właściwe napięcie i wyłączniki.
Okablowanie należy wykonać zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie instalacji elektrycznych.  Połączenia muszą być wykonane bezpiecznie i bez naprężenia na 
zaciskach.  
Urządzeni należy prawidłowo uziemić.

Ogólne
Dopilnować, aby dzieci i zwierzęta domowe nie zbliżały się zarówno do modułu wewnętrznego jak i jednostki zewnętrznej.  
Nie używać gorącej wody, produkowanej przez pompę ciepła, bezpośrednio do picia lub gotowania.  Może to wywołać chorobę.
Nie stawać na urządzeniach.
Nie dotykać włączników mokrą dłonią.
Coroczne przeglądy techniczne, zarówno modułu wewnętrznego jak i jednostki zewnętrznej, powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.  
Nie umieszczać pojemników z cieczami na górze modułu wewnętrznego.    Ewentualny wyciek cieczy z takich pojemników na moduł wewnętrzny może spowodować 
jego uszkodzenia i / lub pożar. 
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na górze modułu wewnętrznego.  
Podczas instalacji lub przenoszenia lub obsługi modułu wewnętrznego, używać tylko określonego czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania przewodów chłodni-
czych.  Nie mieszać go z innymi czynnikami chłodniczymi oraz całkowicie odpowietrzyć przewody chłodnicze. Jeśli powietrze wymiesza się z czynnikiem chłodniczym, 
może to doprowadzić do powstania niepożądanego wysokiego ciśnienia w przewodzie chłodniczym a w konsekwencji do eksplozji i innych zagrożeń. 
Zastosowanie czynnika chłodniczego innego, niż zgodny ze specyfikacją dla tego systemu spowoduje uszkodzenie mechaniczne lub wadliwe działanie systemu lub 
awarię urządzenia.  W najgorszym przypadku może to doprowadzić do poważnego utrudnienia w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu. 
W trybie ogrzewania, aby uniknąć uszkodzenia emiterów ciepła przez zbyt gorącą wodę, ustawić docelową temperaturę przepływu co najmniej 2 °C poniżej maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury wszystkich emiterów ciepła.  Dla Strefy2, ustawić docelową temperaturę przepływu co najmniej 5 °C poniżej maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury przepływu wszystkich emiterów ciepła w obwodzie STREFY2.

  UWAGA
W obiegu pierwotnym używać czystej wody, które spełnia lokalne normy jakości.   
Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana w miejscu, zapewniającym wystarczając obieg powietrza, zgodnie ze schematem w instrukcji instalacji jednostki ze-
wnętrznej.   
Moduł wewnętrzny powinien znajdować się wewnątrz, aby zminimalizować straty ciepła.   
Przewody wodne obiegu pierwotnego pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować straty ciepła.  
Kondensat z jednostki zewnętrznej musi być odprowadzany spod podstawy, aby nie tworzyły się kałuże wody.  
Usuń jak największą ilość powietrza z obwodu pierwotnego jak i obiegu CWU.  
Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Zapewnić wentylację zgodnie z nomą EN378-1.  
Przewody hydrauliczne owinąć izolacją.  Bezpośredni kontakt z niezaizolowanym przewodem hydraulicznym może spowodować oparzenia lub odmrożenia.  
Nie wkładaj baterii do ust, bez względu na powód, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.  
Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i / lub zatrucie.  
Instalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub wibracjom podczas pracy.  
Nie przemieszczać modułu wewnętrznego przy wypełnionym wodą zbiorniku lub wężownicy CWU.  Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Jeśli zasilanie modułu wewnętrznego jest wyłączone (lub układ jest wyłączony) przez długi czas, wodę należy spuścić. 
W przypadku dłużej przerwy w korzystaniu ze zbiornika CWU, przed wznowieniem jego użytkowania, zbiornik należy przepłukać wodą pitną.  
Przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko uderzeniom hydraulicznych, takie jak zastosowanie  tłumika uderzeń hydraulicznych na pierwotnym obiegu wody, zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa1
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  OSTRZEŻENIE (TYLKO W ODNIESIENIU DO MODELI TYPU SPLIT)
Nie wypuszczać czynnika chłodniczego do atmosfery, w przypadku jego ulatniania się podczas instalacji, przewietrzyć pomieszczenie.  
Używać narzędzi odpowiednich dla czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem. 
Podczas odpompowywania czynnika chłodniczego, zatrzymać sprężarkę przed odłączeniem przewodów czynnika chłodniczego.  
Podczas instalacji przymocować bezpiecznie przewody czynnika chłodniczego przed uruchomieniem sprężarki.  
Sprawdzić, czy gaz chłodniczy nie wycieka po zakończeniu instalacji.  
Używać tylko czynnika chłodniczego R410A.  Nie dopuścić, aby powietrze dostało się do przewodów.  Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może spowodować  uszko-
dzenie mechaniczne, awarię systemu lub, w najgorszym przypadku, poważne naruszenie bezpieczeństwa produktów.       

  UWAGA (TYLKO W ODNIESIENIU DO MODELI TYPU SPLIT)
<Wykorzystujących pompy ciepła na czynnik chłodniczy R410A> 
Zastosować przewody bez szwu miedziane oraz ze stopu miedzi i fosforu C1220 do łączenia przewodów z czynnikiem chłodniczym. Upewnić się, że wnętrza przewodów 
są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak związki siarki, utleniacze, drobny bród lub pyły.  Stosować przewody o odpowiedniej grubości.  
(Patrz 4.5.)  W przypadku ponownego wykorzystania przewodów, które były stosowane wcześniej dla czynnika chłodniczego R22, należy:. 
- Wymienić istniejące nakrętki kielichowe i ponownie poszerzyć odcinki poszerzane.
- Nie używać ponownie przewodów cienkich.  (Patrz 4.5.) 
Przechowywać przewody, które będą wykorzystywane do instalacji wewnątrz oraz zabezpieczyć oba końce przewodów; zabezpieczenia usunąć tuż przez przystąpieniem 
do lutowania. (Połączenia kolankowe itp. pozostawić w oryginalnych opakowaniach.) Jeżeli do przewodów czynnika chłodniczego dostanie się pył, drobny bród lub wilgoć, 
może to spowodować pogorszenie się właściwości oleju lub awarię sprężarki.
Jako oleju chłodniczego, stosowanego na fragmenty poszerzane, używać oleju estrowego, eterowego, alkilobenzenowego (w niewielkiej ilości).  Zmieszanie oleju mine-
ralnego z olejem chłodniczym może spowodować pogorszenie się właściwości oleju. 
Używać tylko i wyłącznie czynnika chłodniczego R410A.  Użycie innego czynnika chłodnicze skutkuje tym, iż chlor pogorszenie się właściwości oleju.  
Użyć następujących narzędzi, przeznaczonych specjalnie do stosowania z czynnikiem chłodniczym R410A.  Poniższe narzędzia należy stosować w przypadku czynnika 
chłodniczego R410A.  Skontaktuj się z najbliższym dealerem w przypadku jakichkolwiek pytań.

Narzędzia (do czynnika R410A)
Manometry z wężami Narzędzie do kielichowania

Wąż do ładowania Regulator rozmiaru
Detektor wycieku gazu Adapter pompy próżniowej

Klucz dynamometryczny Waga elektroniczna do pomiaru ilości czynnika chłodniczego

Używać właściwych narzędzi. Jeżeli do przewodów czynnika chłodniczego dostanie się pył, drobny bród lub wilgoć, może to spowodować pogorszenie się właściwości 
oleju.
Przy napełnianiu gazu chłodniczego R410A nie stosować butli do ładowania, cylindrycznego zbiornika probierczego. Przenoszenie gazu chłodniczego do butli do ładowa-
nia spowoduje zmianę składu czynnika chłodniczego co doprowadzi do spadku wydajności systemu.  
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Celem niniejszej instrukcji instalacji jest zapoznanie kompetentnych osób z bez-
piecznym i sprawnym sposobem instalacji i uruchomienia modułu wewnętrzne-
go.  Instrukcja przeznaczona jest dla instalatorów (hydraulików) i / lub inżynierów 
chłodnictwa, którzy uczestniczyli i zaliczyli wymagane szkolenia produktowe Mit-

subishi Electric oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje do instalowania zbiorni-
ków ciepłej wody bez odpowietrzenia, stosownie według obowiązujących ich prze-
pisów krajowych.  

Ogólny Widok Systemu
Pompa ciepła powietrze - woda (ATW) firmy Mitsubishi Electric Air z modułem we-
wnętrznym składa się z następujących elementów: jednostki zewnętrznej pompy 
ciepła i modułu wewnętrznego wraz z głównym sterownikiem. 

Sposób Działania Pompy Ciepła
Ogrzewanie pomieszczeń i CWU
Pompy ciepła pobierają energię elektryczną oraz energię cieplną niskotemperatu-
rową (o niskiej energii) z powietrza zewnętrznego do ogrzewania czynnika chłodni-
czego, który z kolei podgrzewa wodę do użytku domowego i ogrzewania pomiesz-
czeń.  Wydajność pompy ciepła, znana jako współczynnik wydajności cieplnej 
lub COP (coefficient of performance), to stosunek ciepła dostarczanego do ciepła 
zużywanego.  Pompa ciepła pracuje najefektywniej podczas generowania niskich 
temperatur przepływu.  

Działanie pompy ciepła jest podobne do działania lodówki, z tym że w odwrotnej 
kolejności.  Proces ten znany jest jako cykl parowanie - sprężanie i poniżej znajdu-
je się jego bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Pierwsza faza rozpoczyna się, gdy czynnik chłodniczy jest zimny i pod niskim ci-
śnieniem.  
1. Wewnątrz obiegu, przechodząc przez kompresor, czynnik chłodniczy jest sprę-

żany. Staje się bardzo gorącym gazem pod wysokim ciśnieniem.  Jego tempe-
ratura wzrasta zazwyczaj do 60°C.

2.  Gorący czynnik chłodniczy w postaci gazu ulega następnie kondensacji, prze-
chodząc przez jedną stronę płytowego wymiennika ciepła. Ciepło z czynnika 
chłodniczego w postaci gazu jest transferowane na tę część wymiennika ciepła, 
gdzie znajduje się schładzacz (strona wodna).  W miarę spadku temperatury 
czynnika chłodniczego, jego stan skupienia zmienia się z gazowego w ciekły.

3. Po tej zmianie, już w postaci cieczy, czynnik chłodniczy wciąż znajduje się pod 
wysokim ciśnieniem. W celu zmniejszenia ciśnienia ciecz przechodzi przez za-
wór rozprężny.  Ciśnienie spada ale czynnik chłodniczy pozostaje zimną cieczą.  

4. Ostatni etap cyklu następuje, gdy czynnik chłodniczy przechodzi do parownika 
i odparowuje. W tym właśnie momencie część wolnej energii cieplnej w powie-
trzu zewnętrznym jest absorbowana przez czynnik chłodniczy. 

Tylko czynnik chłodniczy przechodzi przez ten cykl, woda jest ogrzewana, gdy 
przechodzi przez płytowy wymiennik ciepła.  Energia ciepła z czynnika chłodni-
czego przepływa przez płytowy wymiennik ciepła do zimniejszej wody, której tem-
peratura rośnie.   Ta podgrzana woda dostaje się do obiegu pierwotnego oraz jest 
rozprowadzana i wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń oraz zbiornika . 

Wprowadzenie2

Nisko temperaturowa odnawialna energia cieplna pobierana z otoczenia  

Wejściowa energia 

elektryczna 
Wyjściowa energia cieplna  

2. Skraplacz  
Płytowy wymiennik ciepła 

1. Kompresor3. Zawór rozprężny  



20°C

Czujnik temp. 
pomieszczenia  

Czujnik temp. powrotu

Czujnik temp. przepływu  

Czujnik temp. otoczenia  
FTC4

5

Wprowadzenie2
PL

Ogólny Widok Urządzeń Sterujących
W przedniej części jednostki wewnętrznej wbudowany jest regulator temperatury 
przepływu (FTC4).  Urządzenie to steruje funkcją zarówno zewnętrznej pompy 
ciepła jak i jednostki wewnętrznej.  Zaawansowana technologia oznacza, że dzięki 
zastosowaniu pompy ciepła, sterowanej przez regulator temperatury przepływu 
(FTC4), możliwe są oszczędności nie tylko w porównaniu do tradycyjnych sys-
temów grzewczych na paliwa kopalne, ale także w porównaniu do wielu innych 
pomp ciepła na rynku. 

Jak wyjaśniono w poprzednim rozdziale, „Sposób Działania Pompy Ciepła”, pom-
py ciepła są najbardziej efektywne w przypadku dostarczania wody o niskiej tem-
peraturze przepływu.  Zaawansowana technologia regulatora temperatury prze-
pływu (FTC4) pozwala utrzymywać temperaturę pomieszczenia na pożądanym 
poziomie, przy jednoczesnym wykorzystaniu najniższej możliwej temperatury 
przepływu z pompy ciepła.  

Regulator wykorzystuje czujniki temperatury, znajdujące się w całym systemie 
grzewczym, w celu monitorowania temperatur powietrza i przepływu.  Dane te są 
regularnie aktualizowane i w porównywane przez regulator do poprzednich da-
nych, w celu przewidzenia zmian w temperaturze pomieszczenia i odpowiedniego 
ustawienia wydajności pompy ciepła. Poprzez monitorowanie nie tylko odkryty ze-
wnętrznej temperatury otoczenia, ale również temperatury pomieszczenia i tempe-
ratury obiegu wody, ogrzewanie jest bardziej spójne i nagłe skoki w wymaganym 
ogrzewaniu są zredukowane.  Dzięki temu wystarczy niższa ogólna temperatura 
przepływu. <Sposób działania>

Dane na temat temperaturowe są regularnie odbierane przez regulator FTC4 z 
czujników temperatury, zainstalowanych w całym systemie ogrzewania.  Najbar-
dziej aktualne dane są wykorzystywane z poprzednimi odczytami temperatury dla 
przewidzenia temperatury przepływu, wymaganej do utrzymania stałej temperatu-
ry w pomieszczeniu.  
Czujnik temperatury pomieszczenia może być czujnikiem przewodowym lub też 
można użyć bezprzewodowego zdalnego sterownika Mitsubishi Electric, ponieważ 
posiada on wbudowany czujnik temperatury.  Aby uzyskać więcej informacji na 
temat opcji czujników temperatury pomieszczenia, patrz rozdział „Opcje zdalnego 
sterownika”.  (Strona 30)
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Specyfikacja techniczna produktu
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<Rysunek 3.1>

<EHST20C-*M*HB/*M*B> (System oparty na modelach typu split)

L.p. Podzespół/część
1 Odpowietrzenie automatyczne
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
3 Zbiornik Wyrównawczy
4 Sterownik Główny
5 Skrzynka sterownicza i elektryczna

7 Grzałka nurkowa (Tylko dla modelu EHST20C-
-*M*HB)

8 Zbiornik CWU
9 Zawór trójdrożny
10 Pompa cyrkulacyjna wody 
11 Odpowietrzenie manualne
12 Podgrzewacz wspomagający 
13 Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
14 Zawór filtra siatkowego
15 Przełącznik przepływu
16 Kurek spustowy (Obieg pierwotny)
17 Kurek spustowy (zbiornik CWU)
18 Płytowy wymiennik ciepła 
19 Manometr
A wylot CWU
B Wlot wody zimnej
E Wlot z ogrzewania pomieszczeń
F Wylot do ogrzewania pomieszczeń
J Czynnik chłodniczy (Gaz)
K Czynnik chłodniczy (Ciekły)

<Tabela 3.2>
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<Rysunek 3.2>

<EHST20C-*M*EB> (System oparty na modelach typu split bez zbiornika wyrównawczego)

L.p. Podzespół/część
1 Odpowietrzenie automatyczne
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
4 Sterownik Główny
5 Skrzynka sterownicza i elektryczna
8 Zbiornik CWU
9 Zawór trójdrożny
10 Pompa cyrkulacyjna wody 
11 Odpowietrzenie manualne
12 Podgrzewacz wspomagający 
13 Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
14 Zawór filtra siatkowego
15 Przełącznik przepływu
16 Kurek spustowy (Obieg pierwotny)
17 Kurek spustowy (zbiornik CWU)
18 Płytowy wymiennik ciepła 
19 Manometr
A Wylot CWU
B Wlot wody zimnej
E Wlot z ogrzewania pomieszczeń
F Wylot do ogrzewania pomieszczeń
J Czynnik chłodniczy (Gaz)
K Czynnik chłodniczy (Ciekły)

<Tabela 3.3>

*W przypadku instalacji tego modelu, należy koniecznie zainstalować zbiornik wyrównawczy po stronie obiegu pierwotnego, dostarczony we własnym zakresie. (Patrz Rysunek 4.3.1.)

Dane Techniczne3
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<EHPT20X-VM2HB> (System oparty na modelach pakietowych - Wielka Brytania)

L.p. Podzespół/część
1 Odpowietrzenie automatyczne
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy 
3 Zbiornik Wyrównawczy
4 Sterownik Główny
5 Skrzynka sterownicza i elektryczna

6 Zawór nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy 
(niewidoczny)

7 Grzałka nurkowa
8 Zbiornik CWU
9 Zawór trójdrożny
10 Pompa cyrkulacyjna wody 
11 Odpowietrzenie manualne
12 Podgrzewacz wspomagający 
13 Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
14 Zawór filtra siatkowego
15 Przełącznik przepływu
16 Kurek spustowy (Obieg pierwotny)
17 Kurek spustowy (zbiornik CWU)
19 Manometr
A Wylot CWU
B Wlot wody zimnej
E Wlot z ogrzewania pomieszczeń
F Wylot do ogrzewania pomieszczeń
G Wlot z pompy ciepła
H Wylot do pompy ciepła

<Rysunek 3.4>
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<EHST20C-VM6SB> (System oparty na kolektorach słonecznych typu split)

<Rysunek 3.3>

L.p. Podzespół/część
1 Odpowietrzenie automatyczne
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
3 Zbiornik Wyrównawczy
4 Sterownik Główny
5 Skrzynka sterownicza i elektryczna
8 Zbiornik CWU
9 Zawór trójdrożny
10 Pompa cyrkulacyjna wody 
11 Odpowietrzenie manualne
12 Podgrzewacz wspomagający 
13 Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
14 Zawór filtra siatkowego
15 Przełącznik przepływu
16 Kurek spustowy (Obieg pierwotny)
17 Kurek spustowy (zbiornik CWU)
18 Płytowy wymiennik ciepła 
19 Manometr
A wylot CWU
B Wlot wody zimnej
C Wylot do kolektora słonecznego
D Wlot z kolektora słonecznego
E Wlot z ogrzewania pomieszczeń
F Wylot do ogrzewania pomieszczeń
J Czynnik chłodniczy (Gaz)
K Czynnik chłodniczy (Ciekły)

<Tabela 3.4>

<Tabela 3.5>
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<EHPT20X-*M*HB/*M*B (z wyjątkiem EHPT20X-VM2HB)> (System oparty na modelach pakietowych)
L.p. Podzespół/część

1 Odpowietrzenie automatyczne
2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
3 Zbiornik Wyrównawczy
4 Sterownik Główny
5 Skrzynka sterownicza i elektryczna

7 Grzałka nurkowa (Tylko dla modelu EHPT20X-
-*M*HB)

8 Zbiornik CWU
9 Zawór trójdrożny
10 Pompa cyrkulacyjna wody 
11 Odpowietrzenie manualne
12 Podgrzewacz wspomagający 
13 Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
14 Zawór filtra siatkowego
15 Przełącznik przepływu
16 Kurek spustowy (Obieg pierwotny)
17 Kurek spustowy (zbiornik CWU)
19 Manometr
A Wylot CWU
B Wlot wody zimnej
E Wlot z ogrzewania pomieszczeń
F Wylot do ogrzewania pomieszczeń
G Wlot z pompy ciepła
H Wylot do pompy ciepła

<Rysunek 3.5>

<Tabela 3.6>
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Rysunki Techniczne

Litera Opis przewodu Rozmiar/rodzaj łączenia
A Podłączenie wylotowe CWU 22 mm/Kompresyjne
B Podłączenie wlotu wody zimnej 22 mm/Kompresyjne

C/D Podłączenie kolektora słonecznego  
(pomocnicze źródło ciepła) 22 mm/Kompresyjne

E Podłączenie powrotu ogrzewania  
pomieszczeń 28 mm/Kompresyjne

F Podłączenie przepływu ogrzewania  
pomieszczeń 28 mm/Kompresyjne

G Podłączenie wlotu z pompy ciepła
(Bez płytowego wymiennika ciepła) 28 mm/Kompresyjne

H Podłączenie wylotu do pompy ciepła
(Bez płytowego wymiennika ciepła) 28 mm/Kompresyjne

J Czynnik chłodniczy (Gaz)
(Z płytowym wymiennikiem ciepła) 15,88 mm/Kielichowe

K Czynnik chłodniczy (Ciekły)
(Z płytowym wymiennikiem ciepła) 9,52 mm/Kielichowe

L Wejścia przewodów elektrycznych

—
W przypadku wejść  i , zastosować przewody niskonapięciowe, w tym przewody 
wejściowe zewnętrzne i przewody, obsługujące termistor. W przypadku wejść , , i 

, zastosować przewody wysokonapięciowe, w tym przewody zasilające, przewody 
w wewnątrz na zewnątrz i zewnętrzne przewody poza budynkiem.
*Dla przewodu do bezprzewodowego odbiornika zdalnego (opcja), użyć wejścia . 

<Tabela 3.7>

<Lewa strona> <Przód> <Prawa strona>

L

H / K

G / J F

E
D

C

B

A
63,3

561,7
509,7
491,1
449,7

123
67,8

0

47
,1

55
0,

2
54

1,
1

52
2,

8
49

2,
2

47
0,

8

0

<Góra>

<Jednostka: mm>

Sterownik Główny

Odpowietrzenie 
Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
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Kompatybilność Jednostki
Moduł Wewnętrzny 

Jednostka zewnętrzna
EHST20C-
-VM6HB

EHST20C-
-YM9HB

EHST20C-
-VM6B

EHST20C-
-YM9B

EHST20C-
-VM6EB

EHST20C-
-YM9EB

EHST20C-
-VM6SB

EHPT20X-
-VM2HB

EHPT20X-
-VM6HB

EHPT20X-
-YM9HB

EHPT20X-
-VM6B

EHPT20X-
-YM9B

Model zesta-
wu pakieto-
wego  

PUHZ-W50-85
PUHZ-HW112-140

Model typu 
split   

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

<Tabela 3.8>
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37

<EHST20C-VM6SB> (System oparty na kolektorach słonecznych typu split)

CWU

System 
lokalny

*1

Pobór 
wody

Moduł Wewnętrzny 

Woda 

zimna

Spust

Spust

Połączenia kielichowe

<Rysunek 3.7>

Schemat obiegu wody

Pa

1

12

3

21

11

24

9

20
19 22

4

23
15

7

6

5

2

18

B
A

25

M
8

10

13

14

16

27

28

26

29

30

30

31

29

26

37

<EHST20C-*M*HB/*M*B> (System oparty na modelach typu split)

CWU

System 
lokalny

*1

Moduł Wewnętrzny 

Woda zimna

Spust

Spust

Połączenia kielichowe

<Rysunek 3.6>

A. Przewód czynnika chłodniczego 
B. Przewód wodny
1. Płytowy wymiennik ciepła 
2. Wąż elastyczny
3. Podgrzewacz wspomagający 1,2
4. Kurek spustowy (Podgrzewacz wspomagający)
5. Zawór pompy
6. Pompa cyrkulacyjna wody 1
7. Zawór trójdrożny
8. Odpowietrzenie manualne
9. Manometr
10. Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (3 bar)
11. Odpowietrzenie automatyczne

12.
Zbiornik wyrównawczy (oprócz modelu EHST20C-
-*M*EB)

13. Zbiornik CWU
14. Kurek spustowy (zbiornik CWU)
15. Wąż elastyczny
16. Grzałka nurkowa (tylko dla modelu EH*T20*-*M*HB)
18. Zawór filtra siatkowego
19. Przełącznik przepływu
20. Kurek spustowy (Obieg pierwotny) 
21. THW1
22. THW2
23. THW5
24. TH2
25. Jednostka zewnętrzna

26.
Przewód spustowy (dostarczany we własnym zakre-
sie)

27. Przewód wlotowy wody zimnej
28. Łącze wylotowe CWU

29.
Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym (do-
starczane we własnym zakresie)

30. Zawór odcinający (dostarczany we własnym zakresie)

31.
Filtr magnetyczny (dostarczany we własnym zakresie) 
(zalecany)

32. Panel solarny (dostarczany we własnym zakresie)

33. Zestaw hydrauliczny kolektora słonecznego (zestaw 
musi być dostosowany do wykorzystania z regulato-
rem FTC4 (dostarczany we własnym zakresie) 

37. Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (10 bar) (pomocniczy)

*1 Patrz Strona 14.

Uwaga
• Aby umożliwić spust wody z modułu 

wewnętrznego zawór odcinający powinien 
być umieszczony zarówno na przewodach 
wlotowych jak i wylotowych.  Nie instalować 
zaworu pomiędzy zaworem nadmiarowym 
ciśnieniowym (poz. 37) a modułem 
wewnętrznym (kwestia bezpieczeństwa).  

• Koniecznie zainstalować filtr siatkowy na 
przewodach wlotowych do modułu 
wewnętrznego.

• Na wszystkich zaworach nadmiarowych 
zainstalować odpowiednie przewody 
spustowe, zgodnie z przepisami krajowymi.

• Zabezpieczenie przed przepływem 
wstecznym musi zostać zainstalowane na 
przewodach zasilających zimnej wody (IEC 
61770)  

• Przy stosowaniu elementów, wykonanych z 
różnych metali lub przewodów łączących, 
wykonanych z różnych metali, należy 
izolować łączenia, aby zapobiec 
powstawaniu reakcji korozyjnych, które 
mogą uszkodzić przewody. 

Spust

Spust

Pobór 
wody
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<EHPT20X-VM2HB> (System oparty na modelach pakietowych - Wielka Brytania)

CWU

System 
lokalny

*1

Wąż elastyczny
(Połączenie 
tymczasowe)

Pobór wody wodociągowej

Moduł Wewnętrzny 

Woda zimna

Spust

Spust

Spust

Spust

<Rysunek 3.8>

Nazwa modelu EHPT20X-VM2HB
Maksymalne ciśnienie zasilania na zaworze redukcyjnym 16 bar
Ciśnienie robocze (strona wody pitnej) 3,5 bar
Nastawa ciśnienia zasilania zbiornika wyrównawczego (strona wody 
pitnej) 3,5 bar

Nastawa ciśnienia zbiornika wyrównawczego (strona wody pitnej) 6,0 bar
Specyfikacja techniczne grzałki nurkowej (strona wody pitnej)
* EN60335/Typ 3000W jednofazowa 230V 50Hz, długość 460 mm
** Jako części zamiennych używać tylko części serwisowych Mitsubi-

shi Electric.

3000 W, 230 V

pojemność zbiornika CWU 200 L
Ciężar modułu wypełnionego 332 kg
Maksymalne pierwotne ciśnienie robocze 2,5 bar

System oparty na modelach pakietowych - Wielka Brytania
<Przykład>

<Tabela 3.9>

Uwaga
• Aby umożliwić spust wody z modułu wewnętrz-

nego zawór odcinający powinien być umiesz-
czony zarówno na przewodach wlotowych jak i 
wylotowych.  Nie instalować zaworu pomiędzy 
zaworem rozprężnym (poz. 35) a modułem 
wewnętrznym (kwestia bezpieczeństwa).  

• Koniecznie zainstalować filtr siatkowy na prze-
wodach wlotowych do modułu wewnętrznego.

• Na wszystkich zaworach nadmiarowych 
zainstalować odpowiednie przewody spustowe, 
zgodnie z przepisami krajowymi.

• Przy stosowaniu elementów, wykonanych 
z różnych metali lub przewodów łączących, 
wykonanych z różnych metali, należy izolować 
łączenia, aby zapobiec powstawaniu reakcji 
korozyjnych, które mogą uszkodzić przewody. 

• Wąż elastyczny węzła zasilającego musi 
zostać usunięty po zakończeniu procedury 
napełniania.  Jest to element, dostarczony z 
modułem wewnętrznym, jako wyposażenie 
luźne.

• Zestaw sterujący wlotowy (poz. 35) zainstalo-
wać powyżej  zaworu nadmiarowego ciśnie-
niowo - temperaturowego (poz. 17). Dzięki 
temu nie będzie potrzeby opróżniania zbiornika 
CWU aby przeprowadzić prace serwisowe / 
konserwacyjne zestawu sterującego wlotowe-
go.

B. Przewód wodny
1. Płytowy wymiennik ciepła 
3. Podgrzewacz wspomagający 1,2
4. Kurek spustowy podgrzewacza wspomagającego
5. Zawór pompy
6. Pompa cyrkulacyjna wody 1
7. Zawór trójdrożny
8. Odpowietrzenie manualne
9. Manometr
10. Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
11. Odpowietrzenie automatyczne
12. Zbiornik Wyrównawczy
13. Zbiornik CWU
14. Kurek spustowy zbiornika CWU
15. Wąż elastyczny
16. Grzałka nurkowa (tylko dla modelu EH*T20*-*M*HB)
17. Zawór nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy
18. Zawór filtra siatkowego
19. Przełącznik przepływu
20. Kurek spustowy obiegu pierwotnego 
21. THW1
22. THW2
23. THW5
25. Jednostka zewnętrzna
26. Przewód spustowy (dostarczany we własnym zakre-

sie)
27. Przewód wlotowy wody zimnej
28. Łącze wylotowe CWU
30. Zawór odcinający (dostarczany we własnym zakresie)
31. Filtr magnetyczny (dostarczany we własnym zakresie) 

(zalecany)

34. Filtr siatkowy (dostarczany we własnym zakresie)

35. Zestaw sterujący wlotowy, dostarczany JEDYNIE z 
modelami, przeznaczonymi dla Wielkiej Brytanii*

36. Węzeł zasilający (zawory kulowe, zawory zwrotne i 
wąż elastyczny), dostarczany JEDYNIE z modelami, 
przeznaczonymi dla Wielkiej Brytanii*

38. Zbiornik wyrównawczy z wodą pitną, dostarczany 
JEDYNIE z modelami, przeznaczonymi do Wielkiej 
Brytanii*

*Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Insta-
lacji PAC-WK01UK-E 

*1 Patrz Strona 14.
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<EHPT20X-*M*HB/*M*B (oprócz EHPT20X-VM2HB)> 

(System oparty na modelach pakietowych) 

CWU

System 
lokalny

*1

Moduł Wewnętrzny 

Woda zimna

Spust

SpustPobór 
wody

<Rysunek 3.9>

B. Przewód wodny
1. Płytowy wymiennik ciepła 
3. Podgrzewacz wspomagający 1,2
4. Kurek spustowy podgrzewacza wspomagającego
5. Zawór pompy
6. Pompa cyrkulacyjna wody 1
7. zawór trójdrożny
8. Odpowietrzenie manualne
9. Manometr
10. Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (3 bar)
11. Odpowietrzenie automatyczne
12. Zbiornik Wyrównawczy
13. Zbiornik CWU
14. Kurek spustowy zbiornika CWU
15. Wąż elastyczny
16. Grzałka nurkowa (tylko dla modelu EH*T20*-*M*HB)
18. Zawór filtra siatkowego
19. Przełącznik przepływu
20. Kurek spustowy obiegu pierwotnego 
21. THW1
22. THW2
23. THW5
25. Jednostka zewnętrzna
26. Przewód spustowy (dostarczany we własnym zakre-

sie)
27. Przewód wlotowy wody zimnej
28. Łącze wylotowe CWU
29. Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym (do-

starczane we własnym zakresie)
30. Zawór odcinający (dostarczany we własnym zakresie)
31. Filtr magnetyczny (dostarczany we własnym zakresie) 

(zalecany)

34. Filtr siatkowy (dostarczany we własnym zakresie)

37. Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (10 bar) (pomocniczy)

*1 Patrz Strona 14.

Uwaga
• Aby umożliwić spust wody z modułu 

wewnętrznego zawór odcinający powinien 
być umieszczony zarówno na przewodach 
wlotowych jak i wylotowych.  Nie instalować 
zaworu pomiędzy zaworem nadmiarowym 
ciśnieniowym (poz. 37) a modułem 
wewnętrznym (kwestia bezpieczeństwa).  

• Koniecznie zainstalować filtr siatkowy 
na przewodach wlotowych do modułu 
wewnętrznego.

• Na wszystkich zaworach nadmiarowych 
zainstalować odpowiednie przewody 
spustowe, zgodnie z przepisami krajowymi.

• Zabezpieczenie przed przepływem 
wstecznym musi zostać zainstalowane na 
przewodach zasilających zimnej wody (IEC 
61770)  

• Przy stosowaniu elementów, wykonanych 
z różnych metali lub przewodów 
łączących, wykonanych z różnych metali, 
należy izolować łączenia, aby zapobiec 
powstawaniu reakcji korozyjnych, które mogą 
uszkodzić przewody.) 

Spust



Jednostrefowa regulacja temperatury

1

Dwustrefowa regulacja temperatury
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Jednostrefowa regulacja temperatury z kotłem Dwustrefowa regulacja temperatury z kotłem 

1.  Emitery ciepła Strefy1 (np. grzejnik, klimakonwektor wentylatorowy) (dostarczane we 
własnym zakresie)

2. Zbiornik mieszający (dostarczany we własnym zakresie)

3. Termistor temperatury wody grzewczej Strefy1 (THW6) (opcja)

4. Termistor temperatury wody powrotnej Strefy1 (THW7) (opcja)

5. Pompa cyrkulacyjna wody Stefy1 (dostarczana we własnym zakresie)

6. Przełącznik przepływu Strefy1 (dostarczany we własnym zakresie)

7. Zawór mieszający sterowany silnikiem (dostarczany we własnym zakresie)

8. Termistor temperatury wody grzewczej Strefy2 (THW8) (opcja)

9. Termistor temperatury wody powrotnej Strefy2 (THW9) (opcja)

10. Pompa cyrkulacyjna wody Stefy2 (dostarczana we własnym zakresie)

11. Przełącznik przepływu Strefy2 (dostarczany we własnym zakresie)

12.  Emitery ciepła Strefy2 (np. ogrzewanie podłogowe) (dostarczane we własnym zakre-
sie)

13. Termistor temperatury wody grzewczej z kotła (THWB1) (opcja)

14. Termistor temperatury wody powrotnej do kotła (THWB2) (opcja)

15. Kocioł

System lokalny

1

2

3

5

6

4

Strefa1

Strefa1

Strefa2

Strefa1

Strefa1 Strefa1

Strefa2
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4.1 Miejsce instalacji
Transport i Sposób Obchodzenia się z Urządzeniem

<Rysunek 4.1.1>
Moduł wewnętrzny jest dostarczany na drewnianej palecie, w ochronnym opako-

waniu tekturowym.  

<Rysunek 4.1.2> 
Dostęp serwisowy

Należy zachować ostrożność podczas transportu modułu wewnętrznego, aby nie 
uszkodzić obudowy przez przypadkowe uderzenie.  Nie zdejmować opakowania 
ochronnego dopóki moduł wewnętrzny nie znajdzie się w ostatecznym miejscu 
instalacji.   Pozwoli to ochronić konstrukcję i panel sterowania.
 
• Moduł wewnętrzny można transportować zarówno w pozycji pionowej jak i po-

ziomej.  Przy transporcie w pozycji poziomej, panel modułu, oznaczony jako 
„Front”, musi być skierowany KU GÓRZE <Rysunek 4.1.1>.

• Moduł wewnętrzny ZAWSZE powinien być przenoszony przez minimum 2 oso-
by.  

• Przy przenoszeniu modułu wewnętrznego korzystać z uchwytów.   
• Przed użyciem uchwytów, upewnić się, że są one bezpiecznie przymocowane. 
• Po dostarczeniu modułu do miejsca instalacji, usunąć przedni uchwyt, 

nóżki mocujące, drewnianą podstawę (paletę) oraz wszelkie inne elementy 
opakowania. 

• Zachować uchwyty do wykorzystania w przyszłości. 

Wybór miejsca instalacji
Przed instalacją, moduł wewnętrzny należy przechowywać w miejscu, chronio-
nym przed ujemnymi temperaturami i efektami zjawisk atmosferycznych.   NIE 
przechowywać modułów ułożonych jeden na drugim. 

• Moduł wewnętrzny powinien być zainstalowany w pomieszczeniu, w miejscu 
chronionym przed temperaturami zamarzania.

• Moduł wewnętrzny powinien być umieszczony na równej powierzchni, zdolnej 
utrzymać jego ciężar po napełnieniu.  (Do wyrównania modułu wewnętrznego 
można wykorzystać regulowane nóżki (dostarczone jako akcesoria))

• Korzystając z regulowanych nóżek, upewnić się, że podłoga jest wystarczająco 
wytrzymała. 

• Upewnić się, że minimalne odległości wokół i z przodu urządzenia dla dostępu 
serwisowego są zachowane <Rysunek 4.1.2>.

• Zabezpieczyć moduł wewnętrzny przed możliwością jego przewrócenia, przez 
przypadek lub podczas trzęsień ziemi.

• Miejsce instalacji modułu wewnętrznego musi chronić moduł przed kontaktem z 
wodą/nadmierną wilgocią.

Dostęp serwisowy
Dostęp serwisowy

Parametr Wymiar (mm)
a  300
b 150
c  (odległość za modułem we-

wnętrznym nie jest widoczna na 
Rysunku 4.1.2)

 10

d  500
<Tabela 4.1.1>

Na montaż przewodów spustowych NIEZBĘDNE JEST pozostawienie odpowied-
nio dużej przestrzeni, zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi.    

Moduł wewnętrzny musi być zainstalowany wewnątrz budynku, w miejscu 
chronionym przed ujemnymi temperaturami, na przykład w pomieszczeniu 
technicznym, aby zminimalizować straty ciepła z magazynowanej wody. 

Termostat Pokojowy
W przypadku montażu nowego termostatu pokojowego dla tego systemu:  
• Umieścić go w miejscu, nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni sło-

necznych i przeciągów
• Umieścić go z dala od wewnętrznych źródeł ciepła
• Umieścić go w pomieszczeniu, w którym kaloryfery/emitery ciepła nie są wypo-

sażone w zawory grzejnikowe termostatyczne.
• Umieścić go na ścianie wewnętrznej
Uwaga:  Nie umieszczać termostatu zbyt blisko ściany. Termostat może 

wykrywać temperaturę ściany, co może mieć wpływ na odpowiednią 
kontrolę temperatury w pomieszczeniu.  

• Umieścić termostat ok. 1,5 m od poziomu podłogi

Zmiana miejsca instalacji
W przypadku konieczności zmiany miejsca instalacji modułu wewnętrznego, CAŁ-
KOWICIE OPRÓŻNIĆ moduł wewnętrzny oraz wewnętrzną wężownicę, przed 
przeniesieniem modułu, aby uniknąć jego uszkodzenia. 

Uchwyt

Przód

Nóżki

Przód

<Przygotowania przed rozpoczęciem instalacji i prac serwisowych>
● Przygotować właściwe narzędzia.
● Przygotować właściwe zabezpieczenia.
● Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych odczekać aż komponenty/części ostygną.
● Zapewnić właściwą wentylację.
● Po zatrzymaniu systemu, wyłączyć włącznik zasilania oraz wyjąć przewód zasilający z gniazdka. 
● Przed rozpoczęciem pracy z częściami elektrycznymi, rozładować kondensator.

<Środki ostrożności podczas prac serwisowych>
● Z częściami elektrycznymi obchodzić się tylko suchymi dłońmi.
● Nie polewać części elektrycznych wodą lub innymi cieczami.
● Nie dotykać czynnika chłodniczego.
● Nie dotykać elementów gorących lub zimnych, znajdujących się w obiegu czynnika chłodniczego.
● Jeżeli naprawa lub przegląd obwodu muszą być przeprowadzone bez wyłączania zasilania, zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć części pod napięciem.

 Instalacja4
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4.2  Jakość Wody i Przygotowanie Systemu
Informacje ogólne

• Jakość wody powinna odpowiadać normom Dyrektywy Europejskiej 98/83 WE.
► Wartość pH: 6,5-8,0  (zalecana: pH6,5 - 7,5)
► Wapń ≤ 100 mg/l
► Chlor ≤ 100 mg/l
► Żelazo/Mangan ≤ 0,5 mg/l

• W obszarach występowania twardej wody, korzystne jest ograniczenie 
temperatury przechowywanej wody (maksymalnej temperatury CWU) do 55°C, 
aby zapobiec/zminimalizować tworzenie się kamienia kotłowego.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia przed zamarzaniem MUSI być glikol 
propylenowy o klasie toksyczności 1, zgodnie z wymienionych w Toksykologii 
Klinicznej Produktów Handlowych, wydanie 5. 
Uwaga:  Glikol etylenowy jest toksyczny i NIE może być stosowany w obiegu 

pierwotnym wodnym, w celu ochrony przed ewentualnym zatruciem 
obiegu wody pitnej.

Nowa Instalacja (pierwotny obieg wody)
• Przed podłączeniem jednostki zewnętrznej, dokładnie oczyścić przewody 

hydrauliczne z fragmentów gruzu, pozostałości po lutowaniu itp., za pomocą 
odpowiedniego chemicznego środka czyszczącego.

• Przepłukać system w celu usunięcia środka chemicznego.
• W przypadku wszystkich modeli zestawu pakietowego, dodać roztwór, będący 

mieszanką inhibitora oraz środka, zapobiegającego zamarzaniu, aby zapobiec 
uszkodzeniu przewodów i składników systemu. 

• W przypadku systemów, opartych na urządzeniach typu split, dodanie środka, 
zapobiegającego zamarzaniu jest decyzją instalatora, w zależności od warunków 
miejsca instalacji.  Jednak w każdym przypadku należy zastosować inhibitor 
korozji. 

Istniejąca Instalacja (pierwotny obieg wody)

 Minimalna ilość wody, wymagana w obiegu grzew-
czym pomieszczeń

Zewnętrzna pompa ciepła  Minimalna ilość wody [L]
Model zestawu 

pakietowego  

PUHZ-W50 40 
PUHZ-W85 60 
PUHZ-HW112 80 
PUHZ-HW140 100 

Model typu split  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>

• Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego, istniejący obieg grzewczy MUSI 
zostać oczyszczony chemicznie w celu usunięcia z obiegu grzewczego 
istniejących zanieczyszczeń.

• Przepłukać system w celu usunięcia środka chemicznego.
• W przypadku wszystkich modeli zestawu pakietowego, dodać roztwór, będący 

mieszanką inhibitora oraz środka, zapobiegającego zamarzaniu, aby zapobiec 
uszkodzeniu przewodów i składników systemu. 

• W przypadku systemów, opartych na urządzeniach typu split, dodanie środka, 
zapobiegającego zamarzaniu jest decyzją instalatora, w zależności od warunków 
miejsca instalacji.  Jednak w każdym przypadku należy zastosować inhibitor 
korozji.

Przy stosowaniu chemicznych środków czyszczących oraz inhibitorów, sto-
sować się ściśle do zaleceń klienta oraz upewnić się, że stosowane środki 
chemiczne są odpowiednie dla materiałów, występujących w obiegu wodnym.

 Dostęp do Podzespołów Wewnętrznych oraz 
Skrzynki Sterowniczej i Elektrycznej

<A> Otwieranie przedniego panelu
1. Wykręcić dwie dolne śruby.  
2. Przesunąć panel przedni nieznacznie w górę i otworzyć ostrożnie. 
3.  Odłączyć złącze przekaźnika łączącego kabel sterownika głównego i kabel 

pulpitu sterowniczego.  

<B> Otwieranie skrzynki sterowniczej i elektrycznej
1. Wykręcić 4 śruby.  
2.  Przesunąć pokrywę skrzynki sterowniczej i elektrycznej nieco do góry i usunąć 

przedni panel. 

<C> Dostęp do tylnej części skrzynki sterowniczej i elektrycznej
Skrzynka sterownicza i elektryczna posiada 3 śruby mocujące i zawiasy po lewej 
stronie.  
1. Wykręcić śruby mocujące za skrzynki sterowniczej i elektrycznej
2.  Skrzynka sterownicza i elektryczna może być następnie obrócona do przodu na 

zawiasach po lewej stronie.

Uwaga:
1. Przed dostępem do tych części skrzynki sterowniczej i kontrolnej, wypiąć kable 

z opasek kablowych, połączonych z poprzeczką.  
2. Po zakończeniu czynności serwisowych, ponownie zabezpieczyć wszystkie 

przewody za pomocą dostarczonych opasek. Połączyć ponownie główny 
sterownik do jego złącza przekaźnika.  Umieścić ponownie na swoim miejscu 
przedni panel i ponownie dokręcić śruby. 

<Przed podłączeniem przewodów wodnych>
Podczas montażu modułu wewnętrznego, koniecznie wyjąć osłonę styropianową, 
znajdującą się pomiędzy podgrzewaczem wspomagającym a zbiornikiem CWU, 
jak pokazano na <Rysunku 4.2.2>. 
Podczas wyjmowania styropianu, nie dotykać rur.  
Po wyjęciu styropianu, usunąć stosowną etykietę z  ostrzeżeniem. (Patrz 
<Rysunek 4.3.1>.)
Zutylizować etykietę i styropian w sposób przyjazny dla środowiska.  

Wkręty

<A> <B> <C>

Panel 
przedni

Wkręty WkrętyZawiasy

Otwarte

Etykieta z 
ostrzeże-
niem

<Rysunek 4.2.1>

<Rysunek 4.2.2>

Zbiornik CWU

Osłona sty-
ropianowa

Podgrzewacz  
wspomagający

Pompa cyrkulacyj-
na wody 
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Napełnianie Systemu (Obieg Pierwotny)
Napełnianie
1. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, w tym połączeń, montowanych 

fabrycznie.
2. Zaizolować przewody hydrauliczne pomiędzy modułem wewnętrznym a 

jednostką zewnętrzną. 
3. Dokładnie wyczyścić i wypłukać system z wszystkich zanieczyszczeń (instrukcja 

płukania: patrz rozdział 4.2).
4. Napełnić moduł wewnętrzny wodą pitną.  Napełnić pierwotny obieg grzewczy 

wodą oraz odpowiednim środkiem, zapobiegającym zamarzaniu i inhibitorem, 
w razie potrzeby.  Do napełniania obiegu pierwotnego używać tylko węża 
napełniającego z podwójnym zaworem zwrotnym, w celu uniknięcia 
zanieczyszczenia wody, spowodowanego przepływem wstecznym.

• W przypadku modeli pakietowych, zawsze używać środków, zapobiegają-
cych zamarzaniu (zalecenia: patrz rozdział 4.2). Decyzja o zastosowaniu 
środków, zapobiegających zamarzaniu w systemach, opartych na mode-
lach typu split, należy do instalatora i jest uzależniona od warunków, panu-
jących w miejscu instalacji. Inhibitory korozji należy stosować zarówno w 
systemach, opartych na modelach pakietowych jak i na modelach typu split. 

• Przy łączeniu przewodów hydraulicznych, wykonanych z różnych metali, 
należy izolować łączenia, aby zapobiec powstawaniu reakcji korozyjnych, 
które mogą uszkodzić przewody.

5.  Sprawdzić ewentualne wycieki. W przypadku wycieku, dokręcić nakrętki na łączeniu.
6. Podnieść ciśnienie układu do 1 bara.
7. Odpowietrzać system za pomocą odpowietrzników, w trakcie i po zakończeniu 

sezonu grzewczego.
8. Uzupełnić wodę w razie potrzeby. (W przypadku gdy ciśnienie spadnie poniżej 1 

bara)

Dobieranie Wielkości Zbiornika Wyrównawczego
Zbiornik wyrównawczy musi być dopasowany do pojemności (ilości wody) 
układu, na którym jest zainstalowany. 
Przy dobieraniu pojemności zbiornika wyrównawczego dla obiegu grzewczego, 
można skorzystać z wzoru i wykresu, pokazanych poniżej. 
Jeżeli konieczna pojemność zbiornika wyrównawczego przekracza pojemność 
zbiornika wbudowanego, zainstalować dodatkowy zbiornik wyrównawczy, tak, 
aby łączna pojemność zbiorników wyrównawczych przekraczała niezbędną 
pojemność, konieczną dla układu. 
*  W przypadku modelu EHST20C-*M*EB, zbiornik wyrównawczy musi być 

dostarczony i zamontowany we własnym zakresie, ponieważ model ten nie jest 
dostarczany wraz ze zbiornikiem wyrównawczym.

V = ε × G
1 − P¹ + 0,098

P² + 0,098
   

Gdzie:
V : Niezbędna pojemność zbiornika wyrównawczego [L]
ε : Współczynnik rozszerzalności cieplnej wody 
G : Ilość wody w układzie [L]
P¹ : Nastawa ciśnienia zasilania zbiornika wyrównawczego  [MPa]
P² : Maks. ciśnienie podczas pracy [MPa]

Wykres po prawej stronie przygotowano dla następujących wartości:

ε : przy 70 °C = 0,0229
P¹ : 0,1 MPa
P² : 0,3 MPa
*W obliczeniach uwzględniono 30-procentowy margines bezpieczeństwa

Izolacja Przewodów Hydraulicznych
• Wszystkie odkryte przewody wodne należy zaizolować a celu uniknięcia 

niepożądanych strat ciepła lub kondensacji. W celu zabezpieczenia modułu 
wewnętrznego przed dostaniem się do niego kondensatu, dokładnie zaizolować 
przewody i połączenia na górze modułu wewnętrznego. 

• Przewody zimnej i gorącej wody nie powinny być prowadzone blisko siebie, 
gdzie to możliwe, w celu uniknięcia niepożądanego transferu ciepła.  

• Przewody, ułożone pomiędzy zainstalowaną na zewnątrz pompą ciepła a 
modułem wewnętrznym powinny być izolowane odpowiednią izolacją do rur o 
przewodności cieplnej ≤ 0,04 W/m.K.
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<Rysunek 4.3.1>

Filtr hydrauliczny (TYLKO dla serii EHPT)
Na wlocie wody zainstalować filtr hydrauliczny lub  siatkowy (dostarczany we 
własnym zakresie) („Przewód G” na Rysunku 3.4, Rysunku 3.5)

Łączenia Przewodów Hydraulicznych
Podłączenie do modułu wewnętrznego wykonać za pomocą łączenia 
kompresyjnego 22 mm lub 28 mm, w zależności od potrzeby.
Nie dokręcać łączeń kompresyjnych zbyt mocno, ponieważ może to spowodować 
pogorszenie właściwości pierścienia (stożka) zaciskowego i potencjalnie do 
przecieków.
Uwaga:  W celu zespawania przewodów w miejscu instalacji, schłodzić 

przewody na module wewnętrznym za pomocą mokrego ręcznika itp.

4.3  Przewody Wodne
Przewody Wody Gorącej

Moduł wewnętrzny NIE POSIADA ODPOWIETRZENIA. W przypadku insta-
lacji systemów gorącej wody, nieposiadających odpowietrzenia, należy po-
stępować zgodnie z przepisami budowlanymi: część G3 (Anglia i Walia), P3 
(Szkocja) i P5 (Irlandia Północna).  Dla instalacji poza Wielką Brytanią, należy 
postępować zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami, dotyczącymi sys-
temów gorącej wody, nieposiadających odpowietrzenia. 

Podłączyć przepływ CWU do przewodu A (Rysunek 3,1).  
Sprawdzić funkcjonowanie na instalacji następujących elementów 
zabezpieczających modułu wewnętrznego, pod kątem ewentualnych 
nieprawidłowości:  
•Zawór nadmiarowy ciśnieniowy
•Zawór nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy (TYLKO MODEL EHPT20X-
VM2HB)
• Zbiornik wyrównawczy przed zalaniem (ciśnienie gazu w zbiorniku)
 
Zalecenia, przedstawione na kolejnych stronach, dotyczące spustu gorącej wody 
z urządzeń zabezpieczających, powinny być ściśle przestrzegane.
•  Przewody wodne będą bardzo gorące, należy je zatem zaizolować, aby uniknąć 

poparzeń.
• Podczas podłączania przewodów nie dopuścić, aby dostał się do nich drobny 

bród lub podobne obiekty.

 Przewody Wody Zimnej
Zimną wodę, zachowującą odpowiednie normy (patrz rozdział 4.2) należy 
dostarczyć do systemu poprzez podłączenie przewodu B (Rysunek 3.1) za 
pomocą odpowiednich narzędzi.
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Parametry Pompy Cyrkulacyjnej Wody 
Szybkość pompy można ustawiać za pomocą ustawień sterownika głównego 
(patrz <Rysunek 4.3.2 do 4.3.5>) 
Wyregulować ustawienie szybkości pompy, tak, aby prędkość przepływu w obiegu 
pierwotnym była odpowiednia dla zainstalowanej jednostki zewnętrznej (patrz 
Tabela 4.3.1).  Może okazać się konieczne dodanie dodatkowej pompy do systemu 
w zależności od długości i wznoszenia w obwodzie pierwotnym.      
<Druga pompa>
Jeśli dla instalacji niezbędna jest druga pompa, należy dokładnie zapoznać się z 
poniższymi zaleceniami. 
W przypadku zastosowania drugiej pompy w układzie, można ją umiejscowić w 
układzie na 2 sposoby.    
Umiejscowienie pompy determinuje, do których zacisków regulatora temperatury 
przepływu FTC4 należy podłączyć  kabel sygnałowy. Jeżeli natężenie prądu 
dodatkowej pompy/pomp jest większe, niż 1A, użyć odpowiedniego przekaźnika 
prądowego.  Kabel sygnałowy pompy może być podłączony do TBO.1 1-2 lub do 
CNP1, ale nie do obu jednocześnie.   
Opcja 1 (tylko ogrzewanie pomieszczeń)
Jeśli druga pompa jest wykorzystywana tylko w obiegu grzewczym, wówczas 
kabel sygnałowy powinien być podłączony do zacisków TBO.1, 3 i 4 (WYJ2).  Przy 
takim wykorzystaniu pompa może pracować z inną prędkością niż pompa 
wbudowana modułu wewnętrznego. 
Opcja 2 (obieg pierwotny CWU i ogrzewanie pomieszczeń)
Jeśli druga pompa jest wykorzystywana tylko w obiegu pierwotnym pomiędzy 
modułem wewnętrznym a jednostką zewnętrzną (TYLKO systemy pakietowe), 
wówczas kabel sygnałowy powinien być podłączony do zacisków TBO.1, 1 i 2 
(WYJ2).  Przy takim wykorzystaniu pompa MUSI  pracować z tą samą prędkością, 
co pompa wbudowana modułu wewnętrznego.

Uwaga: Patrz 5.2 Podłączanie wejść/wyjść

Zewnętrzna pompa ciepła  Zakres natężenia przepływu 
wody [L/min] 

Model pakie-
towy  

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

Model split  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

<Tabela 4.3.1> 

*  Jeśli natężenie przypływu wody jest poniżej 7,1 L/min, uruchomi się przełącznik 
przepływu.
Jeśli natężenie przypływu wody przekracza 27,7 L/min, wówczas prędkość prze-
pływu jest większa od 1,5 m/s, co może erodować przewody.

Grzałka nurkowa
 Jeśli moduł wewnętrzny jest wyposażony w grzałkę nurkową, NIE podłączać grzałki do zasilania przed całkowitym napełnieniem zbiornika CWU. NIE podłączać grzałki 
nurkowej do zasilania również wówczas, kiedy w zbiorniku CWU znajdują się jakiekolwiek pozostałości odkażających środków chemicznych, gdyż może to spowodować zbyt 
wczesną awarię grzałki.

Parametry pompy cyrkulacyjnej wody 

* W przypadku instalacji urządzenia serii EHPT20, ustawić prędkość pompy urządzenia ze spadkiem ciśnienia pomiędzy modułem wewnętrznym a jednostką 
zewnętrzną, uwzględniającym zewnętrzne ciśnienie statyczne.
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Seria EHST20 Seria EHPT20 (z PUHZ-W50)

<Rysunek 4.3.3>
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<Zawór nadmiarowy ciśnieniowy dostarczony wraz z modułem wewnętrznym>
Dotyczy modeli:

EHST20C-VM6HB, EHST20C-YM9HB, EHST20C-VM6B, EHST20C-YM9B, EHST20C-VM6EB, EHST20C-YM9EB,
EHST20C-VM6SB, EHPT20X-VM6HB, EHPT20X-YM9HB, EHPT20X-VM6B, EHPT20X-YM9B

Pozycja Ilość

Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (1,0 MPa (10 bar))  1

Zainstalować zawór nadmiarowy ciśnieniowy (1,0MPa (10 bar)) na przewodach lokalnych, podłączonych do wlotu zimnej wody.  
Zawór nadmiarowy ciśnieniowy powinien być zainstalowany pomiędzy zaworem redukcyjnym a modułem wewnętrznym (patrz Rysunek 3.6, 3.7 i 3.9).  
Uwaga: W żadnym wypadku nie umieszczać zaworu zwrotnego lub odcinającego pomiędzy modułem wewnętrznym a oprzyrządowaniem zaworu nadmiarowego 
ciśnieniowego 10 bar (kwestia bezpieczeństwa).
Połączenie ma rozmiar G1/2” (połączenie spustowe ma rozmiar G3/4”).
Wlot wody zimnej zaznaczono na schemacie na górze modułu wewnętrznego.

<Miejsce oprzyrządowania w opakowaniu>
Oprzyrządowanie zaworu nadmiarowego ciśnieniowego znajduje się wewnątrz modułu wewnętrznego, przymocowane taśmą do jego podstawy.

2

6

<Rysunek 4.3.6> 

EHPT20X-VM2HB (Wielka Brytania)

Inne modele Zbiornik wyrównawczy po stronie wody sanitarnej na-
leży zainstalować, jeśli wymagają tego lokalne przepi-
sy.

Podłączenia Urządzeń Zabezpieczających
Zarówno zawór rozprężny po stronie wtórnego obiegu ciepłej wody jak i zawór 
nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy (T&P) (* 1), zainstalowane na odcin-
ku poniżej zasobnika CWU z prawej strony, potrzebują odpowiedniego przewodu 
spustowego.  Zgodnie z przepisami budowlanymi, przewody muszą być wyposa-
żone w garniec w odległości 500 mm od urządzenia zabezpieczającego (patrz 
również Rysunek 4.4.1).  Ze względu na odległość pomiędzy dwoma urządzeniami 
zabezpieczającymi może okazać się konieczne, aby każde urządzenie zabezpie-
czające było wyposażone we własny garniec, przed połączeniem ich w jeden prze-
wód spustowy (patrz Rysunek 4.3.6).  Prawy panel boczny posiada otwór (* 2), aby 
możliwe było podłączenie do zamontowanego fabrycznie zaworu nadmiarowego 
ciśnieniowo - temperaturowego. Aby dokonać podłączenia w innym miejscu, ko-
nieczne będzie zrobienie wycięcia w bocznym panelu.  Tym nie mniej w dalszym 
ciągu istnieje konieczność, aby parametry instalacji spustowej odpowiadały tym, 
które wynikają z przepisów budowlanych. 

• Zawór nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy  zamontowany TYLKO na 
modelu EHPT20X-VM2HB.

*2 Odkręcić płytkę na panelu po prawej stronie, podłączyć zawór nadmiarowy 
ciśnieniowo - temperaturowy (T&P) do przewodu spustowego i ponownie za-
montować płytkę.  Płytkę zawsze montować na swoim miejscu, tak, aby nie 
było żadnych przerw między płytką i panelami bocznymi oraz płytką a prze-
wodem spustowym, aby uniknąć strat ciepła. 

Uwaga:  Alternatywnie, zawór rozprężny i zawór nadmiarowy ciśnieniowo - 
temperaturowy mogą mieć wspólny pojedynczy garniec, o ile znaj-
duje się on w odległości nie większej niż 500 mm od zaworu nad-
miarowego ciśnieniowo - temperaturowego. Podłączając przewody 
spustowe do urządzeń zabezpieczających, unikać odkształcania 
podłączeń wlotowych.

Diagram 
nr. części

Opis Rozmiar pod-
łączenia

Rodzaj
podłączenia

2 Zawór nadmiarowy ciśnieniowy G 1/2 Końcówka żeń-
ska

6 Zawór nadmiarowy ciśnieniowo - tempera-
turowy (instalowany fabrycznie)

15 mm Kompresyjne

Zawór rozprężny (element 
zestawu sterującego wlotowego)

15 mm Kompresyjne

<Tabela 4.3.2>

W przypadku Wielkiej Brytanii stosuje się zestaw WK01UK-E, w przypadku innych 
krajów patrz poniżej:
• Każdy przewód spustowy powinien być w stanie wytrzymać gorącą wodę.  Prze-

wód spustowy powinien być zainstalowany z ciągłym spadkiem.  Koniec prze-
wodu spustowego musi pozostawać otwarty.

Przy instalowaniu przewodów spustowych należy stosować się do przepisów 
lokalnych.
Przewody spustowe instalować w miejscu, które nie jest narażone na ujemne 
temperatury.
Przewód spustowy z zaworu nadmiarowego ciśnieniowego, zlokalizowanego 
na górze modułu wewnętrznego, musi być wystarczająco długi, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia i jego otoczenia przez wydobywającą się parę lub 
gorącą wodę. Zaworów nadmiarowych NIE MOŻNA stosować do żadnych in-
nych celów.

Wlot wody zimnej

Zawór nadmiarowy ciśnienio-
wy (obieg pierwotny), odpływ 
do miejsca bezpiecznego i 
widocznego

Garniec

CWU

CWU

Zawór rozprężny (strona wody sanitarnej)

Wlot wody zimnej
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Schemat przewodów hydraulicznych dla dwustrefowej regulacji temperatury
Następujące części składowe są wymagane w odniesieniu do przewodów hydraulicznych dwustrefowej regulacji temperatury. 
Przygotować następujące części składowe.

• Zbiornik mieszający (dostarczany we własnym zakresie)
• Zawór mieszający sterowany silnikiem (dostarczany we własnym zakresie)
• Pompa cyrkulacyjna wody (× 2) (dostarczana we własnym zakresie)
• Przełącznik przepływu (× 2) (dostarczany we własnym zakresie) 
• Termistor (× 4) *niezbędne są 2 zestawy termistorów (PAC-TH011-E).

Podłączyć części składowe do obiegu wodnego, jak na <Rysunku 4.3.7.>. 
Szczegóły dotyczące podłączenia zawarto w „5.3 Okablowanie dla dwustrefowej regulacji temperatury”.

Uwaga:  Nie instalować termistorów na zbiorniku mieszającym.  Może to wpłynąć na prawidłowe monitorowanie przepływu i temperatury powrotu przez 
każdą strefę. Termistor temp. przepływu Strefy2 (THW8) zainstalować w pobliżu zaworu mieszającego.   

THW6

THW7

THW8

THW9

Zbiornik mieszający 

Zawór 
mieszający 
sterowany 
silnikiem 

Pompa cyrkulacyjna wody 2
(Strefa1)

Przełącznik przepływu 2 
(Strefa1)

Pompa cyrkulacyjna wody 3
(Strefa2)

Przełącznik przepływu 3 
(Strefa2)

Emitery ciepła (Strefa1)

Emitery ciepła (Strefa2)

Termistor (THW6): temp. prze-
pływu Strefa1.

Termistor (THW7): temp. powro-
tu Strefa1.  

Termistor (THW8): temp. prze-
pływu Strefa2.

Termistor (THW9): temp. powro-
tu Strefa2.  

<Rysunek 4.3.7> 



Metalowy przewód spustowy (D1) od zaworu 
nadmiarowego temperaturowego do zbiornika

Urządzenie zabezpie-
czające (np.  zawór 

nadmiarowy 
temperatu-
rowy)

maksymalnie 500 
mm Zbiornika

minimalnie 
300 mm

Metalowy przewód spustowy (D2) z  
zbiornika, ze stałym spadkiem Patrz 
Punkt 5.D i-iv,, Tabela 4.4.1 praz przy-
kład rzeczywistego rozwiązania

Odpływ poniżej kratki (alternatywne 
miejsca spustu podano w Punkcie 
5.D)

Kratka

Syfon
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4.4  Wymagania w Zakresie Odpływu z Urzą-
dzeń Zabezpieczających (G3)

Poniższe zalecenia są wymogiem brytyjskich przepisów budowlanych i mu-
szą być przestrzegane. W przypadku innych krajów należy zapoznać z lo-
kalnymi przepisami. W przypadku wątpliwości zasięgnąć porady lokalnym 
inspektoracie budowlanym.
 
1. Umiejscowić zestaw sterujący wlotowy tak, aby odpływy z obu zaworów bezpie-

czeństwa można było połączyć ze sobą za pomocą trójnika 15 mm.
2. Podłączyć garniec i przeprowadzić przewód spustowy, jak pokazano na Rysun-

ku 4.4.1.
3. Garniec należy zamontować w pionie oraz tak blisko urządzenia zabezpiecza-

jącego, jak to możliwe, nie dalej niż 500 mm od urządzenia.  
4. Garniec powinien być widoczny dla osób i umieszczony z dala od urządzeń 

elektrycznych.  
5. Przewód odprowadzający (D2) z zbiornika powinien kończyć się w bezpiecz-

nym miejscu, gdzie nie ma zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu 
odpływu, powinien być metalowy oraz: 

A) powinien być co najmniej o jeden rozmiar większy niż nominalny rozmiar wylotu 
urządzenia zabezpieczającego, chyba, że całkowity równoważny opór hydrau-
liczny przekracza opór hydrauliczny przewodu prostego o długości 9 metrów, tj. 
długość oporowa równoważna przewodów spustowych o długości pomiędzy 9 
m a 18 m powinna być co najmniej o dwa rozmiary większa niż nominalny roz-
miar wylotu urządzenia zabezpieczającego, pomiędzy 18 m i 27 m - co najmniej 
o trzy rozmiary większa, i tak dalej.   Przy obliczaniu oporu przepływu należy 
uwzględnić odgięcia.  Patrz Rysunek 4.4.1, tabela 4.4.1 i rzeczywisty przykład 
rozwiązania.  Alternatywne podejście do określenia rozmiaru przewodów spu-
stowych to rozwiązania zgodne z normą BS 6700: 1987, określającą specyfi-
kacje projektowe dla montażu, testowania i utrzymania usług dostawy wody do 
użytku domowego w budynkach. 

 
B) pionowy odcinek przewodu, poniżej zbiornika a przed pierwszym odgięciem, 

powinien mieć długość co najmniej 300 mm.
 
C) powinien mieć ciągły spadek.  
 
D) spusty powinny być widoczne, zarówno od strony zbiornika jak i w końcowym 

punkcie przewodu spustowego, a tam, gdzie nie jest to możliwe lub praktycznie 
trudne, wówczas jeden lub drugi z tych punktów powinien być dobrze widoczny.  
Przykłady prawidłowych rozwiązań są następujące:  

 
i. Idealnie, poniżej kratki a powyżej uszczelnienia wodnego znajduje się syfon. 

R o z m i a r 
odpływu za-
woru

Minimalny rozmiar 
przewodu spusto-
wego D1

Minimalny rozmiar przewodu 
spustowego D2 z zbiornika

Maksymalna dopuszczalna oporność, wyrażo-
na jako długość prostego odcinka przewodu 
(bez odgięć)

Oporność każdego od-
gięcia

G 1/2 15 mm 22 mm Do 9 m 0,8 m
28 mm Do 18 m 1,0 m
35 mm Do 27 m 1,4 m

G 3/4 22 mm 28 mm Do 9 m 1,0 m
35 mm Do 18 m 1,4 m
42 mm Do 27 m 1,7 m

G1 28 mm 35 mm Do 9 m 1,4 m
42 mm Do 18 m 1,7 m
54 mm Do 27 m 2,3 m

<Tabela 4.4.1>

 
ii. Odpływy z niskich poziomów; tj. do 100 mm powyżej powierzchni zewnętrznych, 

takich jak parkingi, miejsca utwardzone, obszary trawiaste itp. są dopuszczalne 
pod warunkiem, że w miejscach, gdzie mogą się bawić dzieci lub gdzie mogą 
one mieć kontakt z odprowadzana cieczą, zabezpieczenie stanowi stalowa 
kratka, która zapewnia zachowanie widoczności.  

iii. Odpływy z wysokich poziomów, np. do metalowego leja lub rury opadowej, z 
dobrze widocznym końcem rury odprowadzającej (widocznym lub nie garncem) 
lub na powierzchnie dachowe, odporne na wysokie temperatury odprowadzanej 
wody oraz w odległości 3 m od plastikowych rynien, w których zbiera się odpro-
wadzana woda (przy widocznym garncu).  

 
iv. W przypadku, gdy pojedynczy przewód obsługuje kilka spustów, np. w blokach, 

liczba obsługiwanych spustów powinna być ograniczona maks. 6 systemów, 
tak, aby łatwo było prześledzić spust z każdej instalacji.  Jeden wspólny prze-
wód spustowy powinien być o co najmniej jeden rozmiar większy niż największy 
pojedynczy przewód spustowy (D2), który ma być do tego wspólnego przewo-
du podłączony.  W przypadku instalowania systemów magazynowania gorącej 
wody bez odpowietrzenia w miejscach, gdzie odpływy z urządzeń zabezpiecza-
jących mogą nie być widoczne np. w mieszkaniach zajmowanych przez osoby 
niewidome, niedołężne lub niepełnosprawne, należy rozważyć zastosowanie 
elektronicznego urządzenia, ostrzegającego w momencie, kiedy następuje 
spust. 

 
Uwaga:   zrzut z urządzeń zabezpieczających to para i wrzątek.  Asfalt, 

papy dachowe i niemetalowe urządzenia odwadniające mogą być 
przez taki zrzut uszkodzone. 

 
Przykład rzeczywistego rozwiązania: Poniższy przykład dotyczy zaworu nad-
miarowego temperaturowego G ½ z przewodem spustowym (D2), mającym 4 od-
gięcia i długość 7 m od zbiornika do punktu zrzutu.  
 
Z Tabeli 4.4.1:  Maksymalna oporność dopuszczalna dla prostego odcinka prze-
wodu spustowego miedzianego 22 mm (D2)od zaworu nadmiarowego tempera-
turowego G ½ to:  9,0 m minus oporność 4 odgięć 22 mm, 0,8 m każdy = 3,2 m.   
Dlatego maksymalna dopuszczalna długość jest równa:  5,8 m. 5,8 m to mniej niż 
rzeczywista długość 7 m, więc obliczamy następny największy rozmiar.  Maksy-
malna oporność dopuszczalna dla prostego odcinka przewodu spustowego mie-
dzianego 28 mm (D2) od zaworu nadmiarowego temperaturowego G ½ to:  18 m
Minus oporność 4 odgięć 28 mm, 1,0 m każdy = 4 m.    Dlatego maksymalna do-
puszczalna długość jest równa:  14 m.  Ponieważ rzeczywista długość wynosi 7 m, 
przewód miedziany 28 mm (D2) będzie wystarczający. 
 

<Rysunek 4.4.1> 
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4.5 Przewody Czynnika Chłodniczego  
(tylko systemy, oparte na jednostkach 
typu split)

Montaż przewodów czynnika chłodniczego może być  wykonywany JEDYNIE 
przez technika z odpowiednimi kwalifikacjami.  Wymagania dotyczące instalacji 
mogą się różnić, w zależności od wybranej jednostki zewnętrznej.  Przy podłącza-
niu przewodów czynnika chłodniczego należy się również zapoznać z instrukcją 
instalacji jednostki zewnętrznej.

Rozmiar przewodów po 
stronie gazowej (mm)

Rozmiar przewodów po stronie ciekłej (mm)

ø15,88 ø9,52
 

Środki Ostrożności
 W przypadku urządzeń, w których zastosowano czynnik chłodniczy R410A
• Jako oleju chłodniczego, stosowanego na fragmenty poszerzane, używać oleju 

estrowego, eterowego lub alkilobenzenowego (w niewielkiej ilości).  
• Zastosować przewody bez szwu miedziane i ze stopu miedzi i fosforu C1220, 

do łączenia przewodów z czynnikiem chłodniczym. Zastosować przewody 
czynnika chłodniczego o grubościach, wykazanych w tabeli poniżej. Upewnić 
się, że wnętrza przewodów są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych za-
nieczyszczeń, takich jak związki siarki, utleniacze, drobny bród lub pyły. 

 Ostrzeżenie:
Podczas instalacji lub przenoszenia systemu pompy ciepła, używać tylko 
określonego czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania przewodów 
chłodniczych.  Nie mieszać go z innymi czynnikami chłodniczymi oraz cał-
kowicie odpowietrzyć przewody chłodnicze. Powietrze zamknięte w prze-
wodach może powodować skoki ciśnienia, prowadzące do pęknięć i innych 
niebezpieczeństw.  

Pojemność 35 - 50 60 - 140

Przewód cieczy ø6,35 grubość 0,8 mm ø9,52 grubość 0,8 mm

Przewód gazu ø12,7 grubość 0,8 mm ø15,88 grubość 1,0 mm

• Nie używać przewodów cieńszych, niż wykazane powyżej.

Łączenia przewodów (Rysunek 4.5.1)
• Przy korzystaniu z przewodów miedzianych, dostępnych w handlu, przewody 

gazowe i cieczy należy izolować dostępnymi na rynku materiałami izolacyjnymi 
(odpornymi na temperatury 100 °C lub więcej, grubości 12 mm lub więcej).  

• Nałożyć cienką warstwę oleju chłodniczego na powierzchnię przewodu i gniaz-
da łączenia, przed dokręceniem nakrętki kielichowej.  

• Łączenia przewodów dokręcać za pomocą dwóch kluczy.
• Łącznia jednostki wewnętrznej izolować za pomocą izolacji do przewodów 

czynnika chłodniczego. 

Rozm. zewn. przewo-
du miedzianego 

(mm)

Rozm. zewn. nakrętki 
kielichowej

(mm)

Moment obrotowy 
dokręcenia  

(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

Rozm. zewn. przewodu 
miedzianego 

(mm)

Rozmiary kielichów 
øRozmiar A (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  4.5.1>

<Rysunek  4.5.2>

Rozm. zewn. przewodu 
miedzianego 

(mm)

B (mm)
Narzędzie do kielichowania 

dla R410A
Typu „clutch”

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  4.5.3>

Dopasować zewnętrzną średnicę przewodu czynnika chłodniczego pomiędzy 
jednostką zewnętrzną a modułem wewnętrznym do średnicy przewodu czynnika 
chłodniczego w jednostce zewnętrznej.  
Jeśli średnice nie są dopasowane, zastosować następujący adapter do przewodu 
czynnika chłodniczego na module wewnętrznym.

Nazwa modelu
Rozmiar podłączo-
nych przewodów 

(mm)

Rozmiar A 
(mm)

Rozmiar 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 modułu wewnętrznego> <Strona przewodu przedłużającego>

 Rozmiary cięć kielichowych 
 Moment obrotowy dokręcenia nakrętek kielichowych
 Nałożyć olej chłodniczy maszynowy na całą powierzchnię gniazda kielichowego. 
  Użyć odpowiednich nakrętek kielichowych, dopasowanych do rozmiaru przewodu jednostki 
zewnętrznej.
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4.6 Podłączenie Elektryczne
Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez odpowiednio wy-
kwalifikowanego pracownika technicznego.  Niezastosowanie się do tego wymogu 
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i śmierci.  Powo-
duje również unieważnienie gwarancji. Całe okablowanie należy wykonać zgodnie 
z krajowymi przepisami w zakresie instalacji elektrycznych.  

Opcja 1: Moduł wewnętrzny zasilany przez jednostkę zewnętrzną
<1-fazowe>

<Rysunek  4.6.1>
Podłączenie elektryczne 1-fazowe

Opis Zasilanie Moc (jednostka wewnętrz-
na)

Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz wspomagający 
(obieg pierwotny)

~/N 230 V  50 Hz 2 kW (EHPT20X-VM2H*) 16 A  *1 2,5 mm²
6 kW (EH*T20*-VM6**) 32 A  *1 6,0 mm²

Grzałka nurkowa (zbiornik 
CWU)

~/N 230 V  50 Hz 3 kW (EH*T20*-VM*H*) 16 A  *1 2,5 mm²

O
ka

bl
o-

w
an

ie
Ilo

ść
 

ka
bl

i
× 

ro
zm

ia
r 

(m
m

²) Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna *2 3 × 1,5 (polar)

Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna uziemienie *2 1 × Min. 1,5

M
oc

 
no

m
i-

na
ln

a Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S1 - S2 *3 230V AC

Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S2 - S3 *3 24V DC
*1. Należy zastosować wyłącznik o separacji styków co najmniej 3,0 mm na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik prądu upływowego (NV).

Zadaniem wyłącznika jest odłączenie wszystkich aktywnych przewodników fazowych.
*2. Maks. 45 m

Przy zastosowaniu 2,5 mm², Maks. 50 m
Przy zastosowaniu 2,5 mm² i oddzielnym S3, Maks. 80 m

*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze mierzone są wobec wartości gruntowej.

Uwaga: 1. Rozmiar kabli musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
2. Kabel łączący moduł wewnętrzny/jednostkę zewnętrzną powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 

60245 IEC 57)
Kabel zasilający modułu wewnętrznego powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 60227 IEC 53)

3. Zastosować uziemienie dłuższe niż inne kable.
4. Zachować wystarczająco moc wyjściową zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania.

Moduł wewnętrzny można zasilać na dwa sposoby.   
1. Za pomocą kabla zasilającego, przeprowadzonego z jednostki zewnętrznej do 
modułu wewnętrznego.  
2. Za pomocą niezależnego źródła zasilania modułu wewnętrznego. 

 
Połączenia należy wykonać do zacisków podanych na rysunkach poniżej po lewej 
stronie, w zależności od fazy.  

Podgrzewacz wspomagający i grzałka nurkowa powinny być podłączone niezależ-
nie od siebie do dedykowanych źródeł zasilania.    

 Okablowanie dostarczone we własnym zakresie należy wprowadzić przez 
otwory, znajdujące się na górze modułu wewnętrznego.  (Patrz <Tabela 
3.7>.)

 Kable powinny być przeprowadzone w dół po prawej stronie skrzynki ste-
rowniczej i elektrycznej i zaciśnięte za pomocą znajdujących się w module 
zacisków. 

  Kable należy wprowadzać pojedynczo  
przez wloty kablowe, jak poniżej. 

 Kable wyjściowe  Kable sygnałowe wejściowe
  Kabel bezprzewodowego odbiornika (opcja)   (PAR-WR51R-E)

 do  Linia zasilająca i kable łączące wewn - zewn
 Podłączyć kabel łączący jednostkę zewnętrzną - moduł wewnętrzny do TB1.
 Podłączyć kabel zasilający podgrzewacz wspomagający do ECB1.
 W przypadku występowania grzałki nurkowej, podłączyć kabel zasilający do 
ECB2. 

Skrótowe oznaczenie 
wyłącznika

Znaczenie

ECB1 Wyłącznik prądu upływowego dla podgrzewacza 
wspomagającego

ECB2 Wyłącznik prądu upływowego dla grzałki nurkowej
TB1 Łączówka 1

<1-fazowo (z grzałką nurkową)> <3-fazowo (z grzałką nurkową)>

• Nie dopuścić do kontaktu pomiędzy okablowaniem a częściami ( ).
• ECB1 i ECB2 muszą być WŁĄCZONE.
• Po zakończeniu montażu okablowania, kabel głównego sterownika musi być 

podłączony do złącza przekaźnika.

*1  Jeżeli zastosowany wyłącznik prądu upływowego nie posiada funkcji zabezpieczenia nadmiarowo prądowego, zainstalować na tej samej linii wyłącznik, posiadający tę funkcję.
*2 Przykleić etykietę A, która znajduje się w niniejszej instrukcji, obok każdego schematu okablowania dla modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej
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<3-fazowe>

<Rysunek  4.6.2>
Podłączenie elektryczne 3-fazowe

Opis Zasilanie Moc (jednostka wewnętrz-
na)

Wyłącznik Okablowa-
nie

Podgrzewacz wspomagający (obieg pierwotny) 3~ 400V  50Hz 9 kW 16 A  *1 2,5 mm²
Grzałka nurkowa (zbiornik CWU) ~/N 230 V  50 Hz 3kW (EH*T20*-YM9H*) 16 A  *1 2,5 mm²

O
ka

bl
o-

w
an

ie
Ilo
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× 
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zm
ia
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(m

m
²)

Moduł wewnętrzny - jednostka ze-
wnętrzna *2 3 × 1,5 (polar)

Moduł wewnętrzny - jednostka ze-
wnętrzna uziemienie *2 1 × Min. 1,5

M
oc

 
no

m
in

al
na Moduł wewnętrzny - jednostka ze-

wnętrzna S1 - S2 *3 230V AC

Moduł wewnętrzny - jednostka ze-
wnętrzna S2 - S3 *3 24V DC

*1. Należy zastosować wyłącznik o separacji styków co najmniej 3,0 mm na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik prądu upływowego (NV).
Zadaniem wyłącznika jest odłączenie wszystkich aktywnych przewodników fazowych.

*2. Maks. 45 m
Przy zastosowaniu 2,5 mm², Maks. 50 m
Przy zastosowaniu 2,5 mm² i oddzielnym S3, Maks. 80 m

*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze mierzone są wobec wartości gruntowej.

Uwaga: 1. Rozmiar kabli musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
2. Kabel łączący moduł wewnętrzny/jednostkę zewnętrzną powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloropreno-

wej. (Wzór wg 60245 IEC 57)
Kabel zasilający modułu wewnętrznego powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 
60227 IEC 53)

3. Zastosować uziemienie dłuższe niż inne kable.
4. Zachować wystarczająco moc wyjściową zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania.

*1  Jeżeli zastosowany wyłącznik prądu upływowego nie posiada funkcji zabezpieczenia nadmiarowo prądowego, zainstalować na tej samej linii wyłącznik, posiadający tę funkcję.
*2 Przykleić etykietę A, która znajduje się w niniejszej instrukcji, obok każdego schematu okablowania dla modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej
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Opcja 2: Zasilanie modułu wewnętrznego z niezależnego źródła.

Jeżeli moduł wewnętrzny i jednostka zewnętrzna posiadają odrębne źródła zasila-
nia, spełnione MUSZĄ następujące wymagania: 

• Zmienić podłączenia złącza w skrzynce sterowniczej i elektrycznej modułu 
wewnętrznego (patrz Rysunek 4.6.3)

• Przełączyć przełącznik DIP-Switch SW8-3 jednostki zewnętrznej na WŁ
• Włączyć jednostkę zewnętrzną PRZED włączeniem modułu wewnętrzne-

go.
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<1-fazowe>

<Rysunek  4.6.4>
Podłączenie elektryczne 1-fazowe

<Rysunek  4.6.3>

Opis Zasilanie Moc (jednostka wewnętrzna) Wyłącznik Okablowanie
Podgrzewacz wspomagający (obieg pierwotny) ~/N 230 V  50 Hz 2 kW (EHPT20X-VM2H*) 16 A  *1 2,5 mm²

6 kW (EH*T20X-VM6**) 32 A  *1 6,0 mm²
Grzałka nurkowa (zbiornik CWU) ~/N 230 V  50 Hz 3 kW (EH*T20*-VM*H*) 16 A  *1 2,5 mm²

Zasilanie modułu wewnętrznego ~/N 230 V  50 Hz
Moc wejściowa modułu wewnętrznego 
Wyłącznik główny *1 16 A

O
ka
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m

²)

Zasilanie modułu wewnętrznego 2 × Min. 1,5

Uziemienie zasilania modułu wewnętrznego 1 × Min. 1,5
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna *2 2 × Min. 0,3
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna uzie-
mienie —

M
oc

 
no

m
i-

na
ln

a Moduł wewnętrzny L - N *3 230V AC
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S1 - S2 *3 —
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S2 - S3 *3 24V DC

*1. Należy zastosować wyłącznik o separacji styków co najmniej 3,0 mm na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik prądu upływowego (NV).
Zadaniem wyłącznika jest odłączenie wszystkich aktywnych przewodników fazowych.

*2. Maks. 120 m
*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze mierzone są wobec wartości gruntowej.

Uwaga: 1. Rozmiar kabli musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
2. Kabel łączący moduł wewnętrzny/jednostkę zewnętrzną powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór 

wg 60245 IEC 57)
Kabel zasilający modułu wewnętrznego powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 60227 IEC 53)

3. Zastosować uziemienie dłuższe niż inne kable.
4. Zachować wystarczająco moc wyjściową zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania.

*1  Jeżeli zastosowany wyłącznik prądu upływowego nie posiada funkcji zabezpieczenia nadmiarowo prądowego, zainstalować na tej samej linii wyłącznik, posiadający tę funkcję.
*2 Przykleić etykietę B, która znajduje się w niniejszej instrukcji, obok każdego schematu okablowania dla modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej
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<3-fazowe>

<Rysunek  4.6.5>
Podłączenie elektryczne 3-fazowe

Opis Zasilanie Moc (jednostka wewnętrzna) Wyłącznik Okablowanie
Podgrzewacz wspomagający (obieg pierwotny) 3~ 400V  50Hz 9 kW 16 A  *1 2,5 mm²
Grzałka nurkowa (zbiornik CWU) ~/N 230 V  50 Hz 3kW (EH*T20*-YM9H*) 16 A  *1 2,5 mm²

Zasilanie modułu wewnętrznego ~/N 230 V  50 Hz
Moc wejściowa modułu wewnętrznego 
Wyłącznik główny *1 16 A
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Zasilanie modułu wewnętrznego 2 × Min. 1,5

Uziemienie zasilania modułu wewnętrznego 1 × Min. 1,5
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna *2 2 × Min. 0,3
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna uziemienie —

M
oc

 
no

m
i-

na
ln

a Moduł wewnętrzny L - N *3 230V AC
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S1 - S2 *3 —
Moduł wewnętrzny - jednostka zewnętrzna S2 - S3 *3 24V DC

*1. Należy zastosować wyłącznik o separacji styków co najmniej 3,0 mm na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik prądu upływowego (NV).
Zadaniem wyłącznika jest odłączenie wszystkich aktywnych przewodników fazowych.

*2. Maks. 120 m
*3. Wartości podane w tabeli powyżej nie zawsze mierzone są wobec wartości gruntowej.

Uwaga: 1. Rozmiar kabli musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
2. Kabel łączący moduł wewnętrzny/jednostkę zewnętrzną powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 60245 IEC 57)

Kabel zasilający modułu wewnętrznego powinien być co najmniej kablem elastycznym w osłonie polichloroprenowej. (Wzór wg 60227 IEC 53)
3. Zastosować uziemienie dłuższe niż inne kable.
4. Zachować wystarczająco moc wyjściową zasilania dla każdego grzejnika. Brak mocy zasilania może spowodować drgania.

<Przed ustawieniem systemu>
1.  Przy ustawieniach fabrycznych, kabel sterownika głównego (Rysunek 4.6.6) 

jednostki głównej nie jest podłączony do złącza (Rysunek 4.6.7) na przednim 
panelu. Po zakończeniu instalacji i okablowania w miejscu instalacji, podłączyć 
kabel sterownika głównego do złącza a następnie włączyć zasilanie.

2.  Włożyć kartę SD, dostarczoną wraz z urządzeniem, do pulpitu sterowniczego 
regulatora FTC4. (Patrz rozdział 5.5)

<Rysunek  4.6.6> <Rysunek  4.6.7>

Dla podgrzewa-
cza wspomaga-
jącego (obieg 
pierwotny)

Dla grzałki 
nurkowej 
(zbiornik 
CWU)

Do pulpitu 
sterowni-
czego

*1  Jeżeli zastosowany wyłącznik prądu upływowego nie posiada funkcji zabezpieczenia nadmiarowo prądowego, zainstalować na tej samej linii wyłącznik, posiadający tę funkcję.
*2 Przykleić etykietę B, która znajduje się w niniejszej instrukcji, obok każdego schematu okablowania dla modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej
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5.1 Funkcje Przełączników typu DIP
Na płytce drukowanej regulatora FTC4 znajdują się 4 zestawy małych białych 
przełączników znanych jako przełączniki typu DIP.  Numer przełącznika DIP jest 
nadrukowany na płytce drukowanej obok danego przełącznika. Oznaczenie WŁ 
jest drukowane na płytce drukowanej oraz na samym bloku przełącznika DIP. Aby 
przesunąć przełącznik trzeba użyć szpilki lub rogu cienkiej linijki metalowej lub 
podobnego narzędzia.    
 
Ustawienia przełączników DIP są wykazane poniżej w Tabeli 5.1.1.  
Przed dokonaniem zmiany ustawień przełączników koniecznie odłączyć od zasila-
nia moduł wewnętrzny i jednostkę zewnętrzną.

Konfiguracja Systemu5

Przełącznik 
DIP Funkcja WYŁ WŁ

Ustawienia domyślne:
Model modułu 
wewnętrznego 

SW1 SW1-1 Kocioł BEZ Kotła Z Kotłem WYŁ

SW1-2 Maksymalna temperatura wody wylotowej z 
pompy ciepła 55ºC 60ºC ON *1

SW1-3 zbiornik CWU BEZ zbiornika CWU ZE zbiornikiem CWU WŁ

SW1-4 Grzałka nurkowa BEZ grzałki nurkowej Z grzałką nurkową

WYŁ:  Poza EHST20C-
-*M*HBEHPT-
20-*M*HB

WŁ :  EHST20C-*M*HBE-
HPT20X-*M*HB

SW1-5 Podgrzewacz wspomagający BEZ podgrzewacza wspomagającego Z podgrzewaczem wspomagającym WŁ
SW1-6 Funkcja podgrzewacza wspomagającego Tylko do ogrzewania Do ogrzewania i CWU WŁ

SW1-7 Jednostka zewnętrzna Urządzenie typu split Urządzenie pakietowe WYŁ: EHST20C-*M**B
WŁ : EHPT20X-*M**B

SW1-8 Sterownik zdalny bezprzewodowy BEZ sterownika zdalnego bezprzewo-
dowego

ZE sterownikiem zdalnym bezprzewo-
dowym WYŁ

SW2 SW2-1 Zmiana logiczna wejścia termostatu pokojowego1 
(IN1) Strefa1 wyłączona gdy zwarte Strefa1 wyłączona gdy rozwarte WYŁ

SW2-2 Zmiana logiczna wejścia przełącznika przepływu 
1 (IN2) Wykrywanie usterek gdy zwarte Wykrywanie usterek gdy rozwarte WŁ

SW2-3 Ograniczenie mocy podgrzewacza wspomaga-
jącego Nieaktywne Aktywne

WYŁ:  Poza tEHPT20X-
-VM2HB

WŁ : EHPT20X-VM2HB
SW2-4 — — — WYŁ

SW2-5
Automatyczne przełączanie na rezerwowe źródło 
ogrzewania (Jeśli jednostka zewnętrzna przestaje 
działać z powodu błędu)

Nieaktywne Aktywne *2 WYŁ

SW2-6 Zbiornik mieszający BEZ zbiornika mieszającego ZE zbiornikiem mieszającym WYŁ

SW2-7 Dwustrefowa regulacja temperatury Nieaktywna Aktywna WYŁ

SW2-8 — — — WYŁ
SW3 SW3-1 Zmiana logiczna wejścia termostatu pokojowego2 

(IN6) Strefa2 wyłączona gdy zwarte Strefa2 wyłączona gdy rozwarte WYŁ

SW3-2 Zmiana logiczna wejścia przełącznika przepływu 
2 (IN3) Wykrywanie usterek gdy zwarte Wykrywanie usterek gdy rozwarte WYŁ

SW3-3 Zmiana logiczna wejścia przełącznika przepływu 
3 (IN7) Wykrywanie usterek gdy zwarte Wykrywanie usterek gdy rozwarte WYŁ

SW3-4 — — — WYŁ
SW3-5 Funkcja trybu ogrzewania *3 Nieaktywna Aktywna WYŁ
SW3-6 — — — WYŁ
SW3-7 — — — WYŁ
SW3-8 — — — WYŁ

SW4 SW4-1 — — — WYŁ
SW4-2 — — — WYŁ
SW4-3 — — — WYŁ
SW4-4 — — — WYŁ

SW4-5 Tryb awaryjny (działa tylko grzałka) Normalne Tryb awaryjny (działa tylko grzałka) 
(uruchamiać tylko przy zasilaniu WŁ) WYŁ *4

SW4-6 Tryb awaryjny (działa kocioł) (uruchamiać tylko 
przy zasilaniu WŁ) Normalne Tryb awaryjny (działa kocioł) WYŁ *4

<Tabela 5.1.1>

<Rysunek  5.1.1>

Uwaga:  1.  Jeśli moduł wewnętrzny podłączony jest z jednostką zewnętrzną PUHZ-RP, której maksymalna temperatura wylotu wody wynosi 55ºC, przełącznik 
Dip SW1-2 musi być przestawiony na WYŁ.   

2.  Wyjście zewnętrzne (OUT11) będzie dostępne. Z powodów podyktowanych bezpieczeństwem, funkcja ta nie jest dostępna dla niektórych błędów. (W 
tym przypadku system musi zostać zatrzymany, poza pompą cyrkulacyjną wody,  która działa dalej).

3  Przełącznik ten działa tylko wtedy, gdy moduł wewnętrzny podłączony jest z jednostką zewnętrzną PUHZ-FRP. Jeśli zastosowany jest inny model 
jednostki zewnętrznej, funkcja trybu ogrzewania pozostaje aktywna, bez względu na to, czy przełącznik ten jest WŁ czy WYŁ. 

4. Jeśli tryb awaryjny nie jest już konieczny, ustawić przełącznik ponownie w pozycji WYŁ.  
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5.2 Podłączanie wejść/wyjść

Jeśli przewody są podłączone do sąsiednich zacisków, użyć końcówek 
oczkowych i zaizolować przewody.  

<Rysunek  5.2.1>

Wejścia sygnałowe
N a -
zwa

Łączówka Złącze Pozycja WYŁ (Rozwarte) WŁ (Zwarte)

IN1 TBI.1 1-2 — Wejście termostat pokojowy 1 Patrz SW2-1 w rodz. <5.1 Funkcje Przełączników typu DIP>
IN2 TBI.1 3-4 CN2F Wejście przełącznika przepływu 1 Patrz SW2-2 w rodz. <5.1 Funkcje Przełączników typu DIP>
IN3 TBI.1 5-6 — Wejście przełącznika przepływu 2 (Strefa1) Patrz SW3-2 w rodz. <5.1 Funkcje Przełączników typu DIP>.
IN4 TBI.1 7-8 — Wejście sterowanie poborem Normalne Źródło ogrzewania WYŁ/ Kocioł działa *2
IN5 TBI.1 9-10 — Wejście termostatu zewnętrznego (*1) Działanie zwykłe Źródło ogrzewania działa/ Kocioł działa *2
IN6 TBI.1 11-12 — Wejście termostat pokojowy 2 Patrz SW3-1 w rodz. <5.1 Funkcje Przełączników typu DIP>
IN7 TBI.1 13-14 — Wejście przełącznika przepływu 3 (Strefa2) Patrz SW3-3 w rodz. <5.1 Funkcje Przełączników typu DIP>

*1. Przy korzystaniu z termostatu zewnętrznego do sterowania pracą grzałek, żywotność grzałek oraz części może ulec skróceniu. 
*2. Aby włączyć kocioł, użyć sterownika głównego,  wybrać „Kocioł" na ekranie „ustawieniach wyjścia  zewnętrznego” wejścia" w menu serwisowym.

Pozycja Nazwa Model i specyfikacje
Funkcja wejścia sygnałowego Kable sygnałowe wejściowe Użyć przewodu lub kabla w izolacji z powłoką winylową. Maks. 10 m

Typ kabla: CV, CVS lub równoważne
Rozmiar kabla: Kable pleciony 0,5 mm² do 1,25 mm²; Kabel pełny: ø0,65 mm do ø1,2 mm

Przełącznik Beznapięciowe styki sygnałowe A
Przełącznik zdalny: minimalne obciążenie 12V DC, 1mA

Specyfikacje okablowania oraz części, dostarczanych we własnym zakresie

Wejścia termistorowe
Nazwa Łączówka Złącze Pozycja Część jako opcja w modelu
TH1 — CN20 Termistor (temp. pomieszczeń) (Opcja) *1 PAC-SE41TS-E
TH2 — CN21 Termistor (temp. czynnika chłodniczego) —
THW1 — CNW12  1-2 Termistor (temp. przepływu wody) —
THW2 — CNW12  3-4 Termistor (temp. wody powrotnej) —
THW5 — CNW5 Termistor (temp. wody w zbiorniku CWU) —
THW6 TBI.2  7-8 — Termistor (temp. wody grzewczej Strefy1)

PAC-TH011-E
THW7 TBI.2  9-10 — Termistor (temp. wody grzewczej Strefy1) (Opcja) *1
THW8 TBI.2  1-2 — Termistor (temp. wody grzewczej Strefy2) (opcja)

PAC-TH011-E
THW9 TBI.2  11-12 — Termistor (temp. wody powrotnej Strefy2) (opcja) *1
THWB1 TBI.2  3-4 — Termistor (temp. wody grzewczej z kotła) (opcja) *1

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

Nie splatać kabli w celu ich wydłużenia lub skrócenia, może to niekorzystnie wpłynąć na prawidłowy monitoring każdej z temperatur. 
Jeśli kable są zbyt długie, przygotować wymaganą długość a nadmiar zwinąć i zabezpieczyć opaską. 
*1. Maksymalna długość przewodów termistora wynosi 5 m.         
      Gdy przewody są podłączone do sąsiednich zacisków, użyć końcówek oczkowych i zaizolować przewody.
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5.3 Okablowanie dla dwustrefowej regulacji temperatury  
1.  Pompa obiegowa wody 2 (pompa obiegowa wody Strefy1) / Pompa obiegowa wody 3 (pompa obiegowa wody Strefy2)  

Podpiąć elektrycznie pompy obiegowe wody 2 i 3 do odpowiednich zacisków wyjściowych.  (Patrz „Wyjścia” w rozdz. 5.2.)

2. Przełącznik przepływu 2 (Przełącznik przepływu Strefy1) / Przełącznik przepływu 3 (Przełącznik przepływu Strefy2) 
Połączyć przełączniki przepływu 2 i 3 do odpowiednich zacisków.  (Patrz "Wejścia sygnałów" w rozdz. 5.2)  
Ustaw przełączniki DIP 3-2 i 3-3 zgodnie z funkcjami   przełączników przepływu 2 i 3.  (Patrz „Funkcje przełączników DIP" w rozdz. 5.1)  

3. Termistor
Podłączyć termistor do monitorowania temp. przepływu Strefy1 do zacisków THW6 (TBI. 2-7 i 2-8).  
Podłączyć termistor do monitorowania temp. powrotu Strefy1 do zacisków THW7 (TBI. 2-9 i 2-10).  
Podłączyć termistor do monitorowania temp. przepływu Strefy2 do zacisków THW8 (TBI. 2-1 i 2-2).  
Podłączyć termistor do monitorowania temp. powrotu Strefy2 do zacisków THW9 (TBI. 2-11 i 2-12).  

Maksymalna długość przewodów termistora wynosi 5 m.          Nie splatać kabli w celu ich wydłużenia lub skrócenia, może to niekorzystnie wpłynąć na prawidłowy monitoring 
każdej z temperatur wody,  przepływającej przez strefy. 
Jeśli kable są zbyt długie, przygotować wymaganą długość a nadmiar zwinąć i zabezpieczyć opaską. 

4.  Zawór mieszający sterowany silnikiem podłączyć trzy przewody, wychodzące z zawór mieszającego, sterowanego silnikiem, do odpowiednich zacisków, zgodnie ze 
wskazówkami w punkcie „Wyjścia” w rozdz. 5.2.  

Uwaga:  Podłączyć przewód sygnałowy do otwartego Portu A (port wlotu gorącej wody) do TBO.1-14 (Otwarty), przewód sygnałowy do otwartego Portu B (port 
wlotu zimnej wody) do TBO.1-12 (Zamknięty), a przewód neutralny zacisku 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 emiterów ciepła Strefy2

z emiterów ciepła Strefy2

Zawór mieszający sterowany silnikiem 

Uwaga:
1. W sytuacji, gdy moduł wewnętrzny zasilany jest przez jednostkę zewnętrzną, 

maksymalny prąd  (a) + (b) wynosi 3,0 A.  
2. Nie podłączać kilku pomp obiegowych wody bezpośrednio do każdego z wyjść 

(OUT1, OUT2 i OUT3).  W takim przypadku, podłączyć je poprzez przekaźnik(i) 
(a).  

3. Nie podłączać pomp obiegowych wody do TBO.1 3-4 i CNP1 jednocześnie.  
4. Podłączyć odpowiedni tłumik przepięć do OUT10 (TBO.1 1-2) w zależności od 

obciążenia w miejscu instalacji.    

Pozycja Nazwa Model i specyfikacje

Funkcja 
wyjścia 
zewnętrz-
na 

Kabel wyjść Użyć przewodu lub kabla w izolacji z powłoką winylową.
Maks. 30 m
Typ kabla: CV, CVS lub równoważne
Rozmiar kabla: Kable pleciony 0,5 mm² do 1,25 mm²

Kabel pełny: ø0,65 mm do ø1,2 mm

Specyfikacje okablowania oraz części, dostarczanych we własnym zakresie

Wyjścia
Nazwa Łączówka Złącze Pozycja WYŁ WŁ Sygnał/Maks. prąd Maks. prąd łącznie
WYJ1 TBO.1 3-4 CNP1 Wyjście pompy cyrkulacyjnej wody 1 (Ogrzewanie pomieszczeń i CWU) WYŁ WŁ 230V AC 1,0 A Maks. 3,0 A (a)
WYJ2 TBO.1 5-6 — Wyjście pompy cyrkulacyjnej wody 2 (Ogrzewanie pomieszczeń Strefy1) WYŁ WŁ 230V AC 1,0 A Maks.
WYJ3 TBO.1 7-8 — Wyjście pompy cyrkulacyjnej wody 3 (Ogrzewanie pomieszczeń Strefy2) WYŁ WŁ 230V AC 1,0 A Maks.
WYJ4 TBO.1 9-11 CNV1 Wyjście zawór trójdrożny 1 Ogrzewa-

nie
CWU 230V AC 0,1 A Maks.

3,0 A (b)

WYJ5
TBO.1 12-13

— Wyjście zawór mieszający Stop
Zamknięte

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

WYJ6 — CNBH 1-3 Wyjście podgrzewacz wspomagający 1 WYŁ WŁ Maks. 230V AC 0,5 A (Przekaźnik)
WYJ7 — CNBH 5-7 Wyjście podgrzewacz wspomagający 2 WYŁ WŁ Maks. 230V AC 0,5 A (Przekaźnik)
WYJ8 TBO.2 11-12 — Wyjście podgrzewacz wspomagający 2+ WYŁ WŁ Maks. 230V AC 0,5 A (Przekaźnik)
WYJ9 TBO.2 9-10 CNIH Wyjście grzałka nurkowa WYŁ WŁ Maks. 230V AC 0,5 A (Przekaźnik)
OUT11 TBO.2 1-2 — Błąd wyjścia Normalne Błąd Maks. 230V AC 0,5 A
OUT12 TBO.2 3-4 — Wyjścia ochrona przed zamarzaniem Normalne Ochrona przed 

zamarzaniem
230V AC 0,5 A Maks. 

OUT10 TBO.1 1-2 — Wyjście kocioł WYŁ WŁ

styk beznapięciowy
•  220 - 240V AC (30V DC) 0,5 A 

lub mniej
•  10 mA 5V DC lub więcej

—

Nie podłączać do zacisków, które oznaczone są jako „—” w polu „Terminal block”.
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5.4 Opcje Sterownika Zdalnego
Moduł wewnętrzny jest fabrycznie wyposażony w sterownik główny.  Zawiera on termistor 
do monitorowania temperatury i graficzny interfejs użytkownika umożliwiający konfigurację, 
podgląd bieżącego statusu oraz funkcje planowania danych wejściowych.  Sterownik główny 
wykorzystywany jest również do celów serwisowych. Do tej funkcjonalności sterownika do-
stęp chroniony jest hasłem. 
Aby zapewnić najlepszą wydajność, Mitsubishi Electric zaleca stosowanie funkcji automa-
tycznej adaptacji, która opiera się o temperaturę pomieszczeń.   Do korzystania z tej funkcji, 
w miejscu, w którym najczęściej przebywają domownicy, trzeba zainstalować termistor. Moż-
na to zrobić na kilka sposobów, najbardziej dogodne z nich przedstawiono poniżej.
Sposób ustawienia krzywej kompensacji, temp. przepływu lub temp. pomieszczeń, 
przedstawiono w tej części niniejszej instrukcji, która dotyczy ogrzewania (Autoada-
ptacja). 
Sposób ustawienia danych wejściowych z termistora dla regulatora FTC4 zawarto w 
rozdziale, dotyczącym Ustawień wstępnych.    

Fabrycznie tryb ogrzewania pomieszczeń jest ustawiony na Temperaturę Pomieszczeń 
(autoadaptacja). Jeżeli system nie jest wyposażony na czujniki temperatury pomieszczeń, 
ustawienie powyższe należy zmienić bądź to na tryb krzywej kompensacyjne bądź tez na 
tryb temperatury przepływu.

Jednostrefowa Regulacja Temperatury
Opcja Sterowania A
Ta opcja wykorzystuje główny sterownik i zdalny sterownik bezprzewodowy Mitsubishi 
Electric.  Zdalny sterownik bezprzewodowy służy do monitorowania temperatury 
pomieszczeń i może służyć do wprowadzania zmian ustawień ogrzewania 
pomieszczeń, podnoszenia temperatury CWU i przełączania się na tryb wakacyjny bez 
konieczności korzystania z głównego sterownika.  

W przypadku korzystania z więcej niż jednego zdalnego sterownika 
bezprzewodowego, wówczas we wszystkich pomieszczeniach zastosowane będzie 
najbardziej aktualne ustawienie temperatury, dokonane poprzez centralny system 
sterowania, niezależnie od tego, który zdalny sterownik był w użyciu.  Nie ma hierarchii 
zdalnych sterowników.

Podłączyć odbiornik bezprzewodowy do regulatora FTC4, zgodnie ze wskazówkami, 
zawartymi w instrukcji obsługi zdalnego sterownika bezprzewodowego. Włączyć 
przełącznik DIP SW1-8 na poz. WŁ. Przed użyciem, skonfigurować zdalny sterownik 
bezprzewodowy do przekazywania i odbierania danych, zgodnie ze wskazówkami, 
zawartymi w instrukcji obsługi zdalnego sterownika bezprzewodowego. 

Opcja Sterowania B

Ta opcja wykorzystuje główny sterownik i termistor Mitsubishi Electric, podłączony do 
regulatora FTC4..  Termistor służy do monitorowania temperatury  pomieszczeń, ale nie 
może służyć do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach.  Wszelkie zmiany, 
dotyczące CWU, muszą być wprowadzane za pomocą sterownika głównego, 
zainstalowanego na module wewnętrznym.

Podłączyć termistor do złącza TH1 na regulatorze FCT4. 
Ilość termistorów temperatury pomieszczeń, które mogą być podłączone do regulatora 
FTC4, to zawsze jeden.  

Opcja Sterowania C

W tej opcji sterownik główny jest wymontowany z modułu wewnętrznego i przeniesiony 
do innego pomieszczenia. Termistor wbudowany w sterowniku głównym może służyć do 
monitorowania temperatury pomieszczeń dla funkcji Autoadaptacji, przy zachowaniu 
wszystkich funkcji, dostępnych za pomocą sterownika głównego.  

Główny sterownik i regulator FTC4 są połączone 2-żyłowy, niebiegunowy przewód, 0,3 
mm² (dostarczany we własnym zakresie przez instalatora) o maksymalnej długości 500 
metrów.  

Aby korzystać z czujnika w sterowniku głównym, trzeba ten ostatni wymontować z mo-
dułu wewnętrznego.  W innym przypadku czujnik będzie wykrywał temperaturę modułu 
wewnętrznego zamiast temperatury pomieszczeń. Wpłynie to na wydajność ogrzewa-
nia.

Opcja sterowania D (tylko temperatura przepływu lub krzywa kompensacji)

Ta opcja wykorzystuje główny sterownik i termostat, dostarczony przez instalatora we 
własnym zakresie, i podłączony do regulatora FTC4. Termostat służy do ustawienia 
maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczeń.  Wszelkie zmiany temperatury 
CWU trzeba przeprowadzać za pomocą głównego sterownika, zamontowanego na 
module wewnętrznym. 

Termostat jest podłączony do wejścia IN1 w TBI.1 na regulatorze FTC4.  Do regulatora 
FTC4 jednorazowo może być podłączony tylko jeden termostat. 

 Zdalny sterownik bezprzewodowy może również służyć jako termostat.

Standardowa dostawa

Jednostka zewnętrzna

Moduł Wewnętrzny 



Dwustrefowa Regulacja Temperatury
Opcja Sterowania A
Ta opcja wykorzystuje główny sterownik, zdalny sterownik bezprzewodowy Mitsubishi 
Electric oraz termostat, dostarczony przez instalatora we własnym zakresie. 
Zdalny sterownik bezprzewodowy służy do monitorowania temperatury pomieszczenia 
Strefy1 a termostat służy do monitorowania temperatury pomieszczenia Strefy2. 
Termostat może być również umieszczony w Strefie1 a zdalny sterownik bezprzewo-
dowy w Strefie2.

Zdalny sterownik bezprzewodowy może służyć również do zmiany ustawień tempera-
tury pomieszczeń. podnoszenia temperatury CWU i przełączania się na tryb wakacyjny 
bez konieczności korzystania z głównego sterownika.  

W przypadku korzystania z więcej niż jednego zdalnego sterownika bezprzewodowe-
go, we WSZYSTKICH pomieszczeniach tej samej strefy zastosowane będzie najbar-
dziej aktualna zmiana/ustawienie temperatury.

Podłączyć odbiornik bezprzewodowy do regulatora FTC4, zgodnie ze wskazówkami, 
zawartymi w instrukcji obsługi zdalnego sterownika bezprzewodowego. Włączyć 
przełącznik DIP SW1-8 na poz. WŁ. Przed użyciem, skonfigurować zdalny sterownik 
bezprzewodowy do przekazywania i odbierania danych, zgodnie ze wskazówkami, 
zawartymi w instrukcji obsługi zdalnego sterownika bezprzewodowego. 
Termostat służy do ustawienia maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczeń 
Strefy2.  
Termostat jest podłączony do wejścia IN6 na regulatorze FTC4.  (Jeśli termostat 
znajduje się w Stefie1, jest podłączony do wejścia IN1 w TBI.1) (Patrz rozdz. 5.2)
 
Opcja Sterowania B

Ta opcja wykorzystuje główny sterownik, termistor Mitsubishi Electric oraz termostat, 
dostarczony przez instalatora we własnym zakresie; termostat jest podłączony do 
regulatora FTC4.   
Termistor służy do monitorowania temperatury pomieszczeń Strefy1 a termostat służy 
do monitorowania temperatury pomieszczeń Strefy2. 

Termostat można także umieścić w Strefie1 a termistor w Strefie2  
Termistor nie może służyć do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach.  
Wszelkie zmiany, dotyczące CWU, muszą być wprowadzane za pomocą sterownika 
głównego, zainstalowanego na module wewnętrznym.
Podłączyć termistor do złącza TH1 na regulatorze FCT4. 
Ilość termistorów temperatury pomieszczeń, które mogą być podłączone do regulatora 
FTC4 to zawsze jeden.  
Termostat służy do ustawienia maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczeń w 
Strefie2                                                     .  
Termostat jest podłączony do wejścia IN6 w FTC4 (Jeśli termostat znajduje się w 
Stefie1, podłączyć go do wejścia IN1 w TBI.1) (Patrz rozdz. 5.2)
 

Opcja Sterowania C

Opcja ta wykorzystuje główny sterownik (z wbudowanym termistorem), który jest wy-
montowany z modułu wewnętrznego, w celu monitorowania temperatury pomieszczeń 
w Strefie1 oraz dostarczony we własnym zakresie termostat, w celu  monitorowania 
temperatury pomieszczeń w Strefie2.  
Termostat można także umieścić w Strefie1 a termistor w Strefie2  

Termistor wbudowany w sterowniku głównym może służyć do monitorowania tempera-
tury pomieszczeń dla funkcji Autoadaptacji, przy zachowaniu wszystkich funkcji, dostęp-
nych za pomocą sterownika głównego.
Główny sterownik i regulator FTC4 są połączone 2-żyłowy, niebiegunowy przewód, 0,3 
mm² (dostarczany we własnym zakresie przez instalatora) o maksymalnej długości 500 
metrów.  
Aby korzystać z czujnika w sterowniku głównym, trzeba ten ostatni wymontować z mo-
dułu wewnętrznego.  W innym przypadku czujnik będzie wykrywał temperaturę modułu 
wewnętrznego zamiast temperatury pomieszczeń. Wpłynie to na wydajność ogrzewa-
nia.

Termostat służy do ustawienia maksymalnej temperatury ogrzewania pomieszczeń w 
Strefie2. Termostat jest podłączony do wejścia IN6 w FTC4 (Jeśli termostat znajduje się 
w Stefie1, podłączyć go do wejścia IN1 w TBI.1) (Patrz rozdz. 5.2)

Opcja Sterowania D 

Ta opcja wykorzystuje termostat, dostarczony przez instalatora we własnym zakresie, 
i podłączony do regulatora FTC4. Termostaty są niezależnie umieszczone w Strefie1 
i Strefie2. Każdy z termostatów służy do ustawienia maksymalnej temperatury ogrze-
wania pomieszczeń w Strefie1 i w Streie2. Wszelkie zmiany, dotyczące CWU, muszą 
być wprowadzane za pomocą sterownika głównego, zainstalowanego na module we-
wnętrznym.

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

*  Dla powyższych opcji, typy czujników mogą być wymieniane pomiędzy Strefą1 i Strefą2. (zdalny sterownik bezprzewodowy dla Strefy1 i termostat temperatury pomiesz-
czeń dla Strefy2 można zmienić, odpowiednio, na termostat temperatury pomieszczeń i zdalny sterownik bezprzewodowy).   
 Zdalny sterownik bezprzewodowy może również służyć jako termostat.

FTC4

20.0°C

Termistor tempe-
ratury pomiesz-
czeń (opcja)

Termostat tempera-
tury pomieszczeń 
(dostarczany we 
własnym zakresie)

Sterownik 
główny

Jednostka zewnętrzna

Strefa1: Sterowanie temp. pomieszczeń (autoadaptacja)
Strefa2: Krzywa kompensacji lub sterowanie temp. przepływu

Moduł Wewnętrzny 

Strefa1

Strefa2

FTC4

20.0°C

Sterownik 
główny (w po-
zycji zdalnej)

Termostat temperatury 
pomieszczeń (dostar-
czany we własnym 
zakresie)

Strefa1: Sterowanie temp. pomieszczeń (autoadaptacja)
Strefa2: Krzywa kompensacji lub sterowanie temp. przepływu Strefa2

Strefa1

Moduł Wewnętrzny Jednostka zewnętrzna

FTC4

20.0°C

Sterownik GłównyJednostka zewnętrzna

Termostat tempera-
tury pomieszczeń 
(dostarczany we 
własnym zakresie)

Termostat temperatury 
pomieszczeń (dostar-
czany we własnym 
zakresie)

Moduł Wewnętrzny 

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 
pomieszczeń (dostar-
czany we własnym 
zakresie)

Odbiornik bezprze-
wodowy (opcja)

Sterownik zdalny bez-
przewodowy (opcja)

Jednostka zewnętrzna Sterownik 
główny

Strefa1

Strefa2

Maks. 8

Strefa1: Sterowanie temp. pomieszczeń (autoadaptacja)
Strefa2: Krzywa kompensacji lub sterowanie temp. przepływu

Moduł Wewnętrzny 
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10 mm

6 mm
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Zdalna Instalacja Sterownika Głównego
Poniższe instrukcje odnoszą się do systemu, sterowanego zgodnie z Opcją Ste-
rowania C.  

<Rysunek 5.4.1> 
Demontaż sterownika głównego 

Sterownik główny

<Rysunek 5.4.2>
Otwieranie sterownika głównego

Przedni panel Tylny panel

Łączówka kabla sterownik - regu-
lator FTC4

<Rysunek 5.4.3> 
Osadzanie kabla połączeniowego 

<Rysunek 5.4.4>
 Mocowanie tylnego panelu na ścianie 

<Pomocnicze>
Pokrywa sterownika głównego
<Demontaż sterownika głównego z modułu wewnętrznego>
1. Otworzyć przedni panel modułu wewnętrznego. (Patrz Rozdz. 4.2.)

2. Odkręcić cztery śruby z tylnego panelu metalowego głównego sterownika, za 
pomocą śrubokręta.  (Rysunek 5.4.1.)

3. Obrócić zacisk na kable i zdjąć tylny panel metalowy.  

4. Delikatnie wyjąć zatrzaski, mocujące sterownik główny.  Nie używać zbyt dużej 
siły, aby nie połamać zatrzasków mocujących. 

5. Wyjąć główny sterownik z panelu przedniego modułu wewnętrznego. 

6.  Oddzielić płytkę przednią od tylnej za pomocą płaskiego wkrętaka, jak pokaza-
no na Rysunku 5.4.2.  

7.  Podłączyć przewód 2-żyłowy z regulatora FTC4 do zacisku. Upewnić się, że 
przewody dobrze kontaktują i są bezpiecznie zamocowane do łączówki.  (Ry-
sunek 5.4.3)

8.  Wewnętrzne przewody nie powinny być widoczny na zewnątrz tylnego panelu.   
(Rysunek 5.4.3)

9.  Przewód w osłonie powinien być wciśnięty do wyciętego kanału tak, aby zagłę-
bił się w tylnym panelu.  

10.  Po zamocowaniu kabla połączeniowego na miejscu, przykręcić tylny panel do 
ściany za pomocą śrub (dostarczanych przez instalatora we własnym zakre-
sie), odpowiednich do mocowania na wybranej ścianie. (Rysunek 5.4.4)

11. Na końcu ponownie zamontować przedni panel.  

Uwaga:  Okablowanie sterownika głównego powinno być oddalone (o 5 cm 
lub więcej) od okablowania zasilającego, aby nie znajdowało się pod 
wpływem zakłóceń elektrycznych z okablowania zasilającego.  (NIE 
wkładać okablowania głównego sterownika i okablowania zasilają-
cego do tej samej osłony.)

Zatrzaski mocujące

Zacisk na kable

Tylny panel metalowy
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5.5 Korzystanie z karty pamięci SD
Moduł wewnętrzny wyposażony jest w interfejs karty pamięci SD w regulatorze 
FTC4.  
Korzystanie z karty pamięci SD może ułatwić ustawianie głównego sterownika i 
zapisywanie logów operacyjnych. *1  

(a)

(b)

(a)  Aby włożyć, docisnąć kartę pamięci SD, aby wskoczyła na swoje miejsca.
(b)  Aby wyjąć, nacisnąć na kartę pamięci SD, aż wyskoczy.
Uwaga:  Aby nie skaleczyć palcy, nie dotykać ostrych krawędzi gniazda 

karty pamięci SD (CN108) na pulpicie sterowniczym regulatora 
FTC4.

Loga

Pojemność

2 GB do 32 GB *2

Klasy prędkości SD

Wszystkie

•  Logo SD jest znak iem towarowym firmy SD-3C, LLC. Logo miniSD jest zna-
kiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Logo microSD jest znakiem towarowym 
firmy SD-3C, LLC. 

*1  Do edycji ustawień sterownika głównego lub sprawdzenia danych operacyj-
nych, potrzebne jest narzędzie Ecodan (aplikacja komputerowa).

*2  Karta pamięci SD o pojemności 2GB jest w stanie pomieścić loga operacyjne 
z okresu do 30 dni.

<Środki ostrożności>
(1)   Używać karty pamięci SD, spełniającej standardy SD. Upewnić się, że na 

karcie pamięci SD znajduje się którekolwiek logo z tych, pokazanych obok po 
prawej.

(2)  Karty pamięci SD spełniające standardy SD to między innymi karty pamięci SD, 
SDHC, miniSD, micro SD i microSDHC. Dostępne są karty o pojemności do 32 
GB. Wybrać kartę zdolnej do pracy w temperaturze do 55ºC.

(3)  Jeśli karta pamięci SD jest kartą pamięci miniSD, miniSDHC, microSD, lub 
micro SDHC, użyć adaptera karty pamięci SD.

(4)  Przed rozpoczęciem zapisu na kartę pamięci SD, odbezpieczyć ochronę przed 
zapisem.

(5)  Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci SD, koniecznie odłączyć sys-
tem od zasilania. Włożenie lub wyjęcie karty pamięci SD zanim system zo-
stanie odłączony od zasilania może spowodować, że zapisane dane zostaną 
uszkodzone lub karta pamięci SD zostanie uszkodzona. * Karta pamięci SD 
pozostaje aktywna po odłączeniu systemu od zasilania.  Przed włożeniem lub 
wyjęciem poczekać, aż zgasną wszystkie lampki LED na pulpicie sterowni-
czym regulatora FTC4.

(6)  Fakt dokonywania odczytu i zapisu z kart pamięci, wyszczególnionych poniżej 
został sprawdzony, jednak to działanie nie zawsze jest gwarantowane, ponie-
waż specyfikacje tych kart pamięci SD mogą się zmienić. 

Producent Model Czas przetestowania
Verbatim #44015  0912-61 marzec 2012
SanDisk SDSDB-002G-B35 październik 2011
Panasonic RP-SDP04GE1K październik 2011
Arvato 2GB PS8032 TSB 24nm MLC czerwiec 2012

Przed użyciem nowej karty pamięci SD (w tym karty dostarczonej z urządze-
niem), należy zawsze sprawdzić, czy karta pamięci SD może być bezpiecznie 
odczytana i zapisywana przez regulator FTC4.  
<Jak sprawdzić funkcje odczytywania i zapisywania karty pamięci>

a)  Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania do systemu.  Więcej 
szczegółów znajduje się w rozdziale 4.6. (Nie włączać zasilania syste-
mu w tym momencie.)  

b) Włożyć kartę pamięci SD.  
c) Włączyć system. d)  Lampka LED4 świeci się, w momencie, kiedy 

odczytywanie i zapisywanie zostanie pomyślnie 
zakończone.  Jeśli lampka LED4 miga lub nie świeci 
się, karta pamięci SD nie może zostać odczytana 
lub zapisana przez sterownik FTC4.  

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

(8)  Sformatować kartę pamięci SD, jeśli okaże się nieczytelna w kroku (6).  Może 
to spowodować, że będzie możliwe jej odczytanie. Ściągnąć aplikację do 
formatowania z następującej strony domowej SD Association: https://www.
sdcard.org/home/  

(9) FTC4 obsługuje pliki formatu FAT, lecz nie formatu NTFS.
(10)  (10) Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

w całości lub w części, w tym za brak możliwości dokonania zapisu na karcie 
pamięci SD oraz za uszkodzenie i utratę zapisanych danych, lub z podob-
nych powodów.  W razie potrzeby robić kopie zapasowe zapisanych danych.  

(11) Nie dotykać żadnych części elektronicznych na pulpicie sterowniczym FTC4, 
podczas wkładania lub wyjmowania karty pamięci SD, inaczej pulpit może 
przestać działać.

2 GB
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5.6 Sterownik Główny <Elementy sterownika głównego>
O z n . 
litero-
we

Nazwa Funkcja

A Ekran Ekran, na którym wyświetlane są wszystkie 
informacje

B Menu Dostęp do ustawień systemu w celu wyboru 
ustawień początkowych i wprowadzania zmian 
ustawień.

C Powróć Powrót do poprzedniego menu.

D Potwierdź Przycisk wyboru lub zapisu. (Przycisk enter)

E Zasi lanie/Wa -
kacje

Przycisk uruchamiający system.  Wciśniecie tego 
przycisku, kiedy system jest uruchomiony, uruchomi 
tryb wakacyjny. Przytrzymanie tego przycisku przez 
3 sekundy spowoduje wyłączenie systemu. (*1)

F1-4 Przyciski funkcji Służą do poruszania się w menu i zmiany ustawień.  
Funkcja uruchamiana w danym momencie to ta, 
która widoczna jest na ekranie A.

*1
Gdy system jest wyłączony lub zasilanie jest odłączone, funkcje zabezpie-
czeń modułu wewnętrznego (np. zabezpieczenie przed zamarzaniem) nie 
działają.  Wyłączenie tych funkcji zabezpieczeń może potencjalnie narazić 
moduł wewnętrzny na uszkodzenia.

<Ikony ekranu głównego> 
Ikona Opis

1 Ochrona przed 
Legionellą

Jeśli widoczna jest ta ikona, oznacza to, iż tryb 
ochrony przed Legionellą jest aktywny.

2 Pompa ciepła  Pompa ciepła pracuje.

Ochrona przed zamarzaniem

Ogrzewanie awaryjne.

3 Podgrzewacz 
elektryczny

Jeśli widoczna jest ta ikona, „Podgrzewacz wspo-
magający” (wspomagający lub grzałka nurkowa) 
działają.

4 Temperatura 
docelowa 

Docelowa temperatura przepływu

Docelowa temperatura pomieszczeń

Krzywa kompensacji
5 OPCJA Wciśnięcie przycisku funkcyjnego poniżej tej ikony 

wyświetla szybkie menu.
6 + Podnoszenie żądanej temperatury
7 - Obniżanie żądanej temperatury
8 Z1 Z2 Wciśnięcie przycisku funkcyjnego poniżej tej ikony 

pozwala na przechodzenie pomiędzy Strefą1 i Stre-
fą2. 

Informacja Wciśnięcie przycisku funkcyjnego poniżej tej ikony 
wyświetla ekran informacyjny. 

9 Tryb ogrze-
wania  

Tryb ogrzewania  
Strefa1 lub Strefa2

10 Tryb CWU Tryb zwykły lub tryb ECO
11 Tryb wakacyjny Jeśli widoczna jest ta ikona, oznacza to, iż tryb wa-

kacyjny jest aktywny.
12 Regulator czasowy

Brak dostępu

Tryb oczekiwania

Stop

Działa

13
Bieżąca tempe-
ratura 

Bieżąca temperatura pomieszczeń

Bieżąca temperatura wody w zbiorniku 
CWU

14 Ten przycisk menu jest zablokowany lub przełącza-
nie trybów pracy pomiędzy CWU i Ogrzewaniem jest 
niedostępne na tym ekranie.

15 Karta pamięci SD jest włożona. Prawidłowe działa-
nie.
Karta pamięci SD jest włożona. Nieprawidłowe dzia-
łanie.

B C D

E

A

12 11 1 32

10

9
4

7 6 5

15 14

13

8



Dalszy ciąg na następnej stronie

<Struktura Drzewa Menu Sterownika Głównego>

Wstępne
Ekran główny

Informacje
Opcja

Wymuszona CWU WŁ/WYŁ
CWU WŁ/Brak dostępu/Regulator czasowy
Ogrzewanie WŁ/Brak dostępu/Regulator czasowy
Tryb wakacyjny Aktywne/Nieaktywne

Ustawienie godziny

Menu główne
CWU Tryb normalny/Eco

Edytuj
Maks. temp. CWU
Maks. spadek temp. CWU
Maks. czas pracy CWU
Ograniczenie trybu CWU

Legionella Aktywne/Nieaktywne

Edytuj
Temp. wody gorącej
Częstotliwość
Godzina rozpoczęcia
Maks. czas eksploatacji
Czas pracy przy maks. temp.

Tryb ogrzewania  Strefa1 Temp. pomieszczeń/ 
Temp. przepływu/Krzywa kompensacji

Strefa2 Temp. pomieszczeń/ 
Temp. przepływu/Krzywa kompensacjiPodgląd krzywej kompensacji

Edycja krzywej kompensacji Strefa1
Parametry krzywej
Regulacja

Strefa2
Parametry krzywej
Regulacja

Menu programatora czasowego
Ogrzewanie Strefa1 Podgląd programatora 

czasowego
Wybór 
dnia

Wybór 
godziny

Ustawienie godziny
Ustawienie temperatury

Strefa2 Podgląd programatora 
czasowego

Wybór 
dnia

Wybór 
godziny

Ustawienie godziny
Ustawienie temperatury

CWU Podgląd programatora czasowego Wybór dnia Ustawienie godziny Ustawienie godziny
CWU 2 *1 Okres Podgląd programatora czasowego Wybór dnia Ustawienie godziny Ustawienie godziny

Tryb wakacyjny
CWU Aktywna /Nieaktywna
Ogrzewanie Aktywne/Nieaktywne
Tryb wakacyjny Strefa1

Temp. ogrzewania pomieszczeń
Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń

Strefa2
Temp. ogrzewania pomieszczeń
Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń

Ustawienia wstępne 
Data/godzina rrrr/mm/dd/gg:mm
Język ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT
°C/°F °C/°F
Wyświetlanie temp. WYŁ/Pomieszczenia/Zbiornik/Pomieszczenia i Zbiornik
Nr styku
Wyświetlanie godziny rrrr/mm/dd/gg:mm (AM/PM lub tryb 24h)
Ustawienia czujnika pomieszczeń

Wybór strefy RC pomieszczeń RC1-8 pomieszczeń
Strefa1 Ustawienia czujnika TH1/Sterownik główny/RC1-8 pomiesz-

czeń/ „Godzina/Strefa”
Wybór Godziny/Strefy Ustawienie godziny

Strefa2
Ustawienia czujnika

Ustawienia 
czujnika

TH1/Sterownik główny/RC1-8 pomiesz-
czeń/ „Godzina/Strefa”

Wybór  
Godziny/Strefy

Ustawienie godziny
Ustawienia czujnika

F3 (PODGLĄD)

F4 (EDYCJA)

F2, F3

F4

F1

F2

F3 (EDYCJA)

Dostęp nieograniczony
Tylko instalator

F1

F4 F1

F2

F3

F4

F1 (Strefa1)

F2 (Strefa2)

F2, F3

F4

*1 kiedy podłączona jest jednostka zewnętrzna PUHZ-FRP.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

*2 Więcej szczegółów w instrukcji instalacji termistorów PAC-TH011HT-E.

<Struktura Drzewa Menu Sterownika Głównego>

Wstępne
Ekran główny

Menu 
główne

Obsługa

Ręczna
Ustawienia funkcji
Ustawienia termistora
Ustawienia 
pomocnicze

Oszczędne ustawienia 
pompy

WŁ/WYŁ
Opóźnienie

Podgrzewacz elektryczny 
(Ogrzewanie)

WŁ/WYŁ
Opóźnienie

Podgrzewacz elektryczny 
(CWU)

WŁ/WYŁ
Opóźnienie

Zawór mieszający - 
sterowanie

Działanie
Interwał

Bieg pompy
Ustawienia źródła 
ciepła

Standardowe (pompa ciepła i podgrzewacz elektryczny)/Podgrzewacz (tylko podgrzewacz elektryczny)/
Kocioł/Hybrydowe (pompa ciepła & podgrzewacz/kocioł)

Ustawienia robocze Funkcja  
przeciwzamrożeniowa 

T. przepływu 
Temp. otoczenia zewnętrznego

Działanie jednoczesne WŁ/WYŁ
Temp. otoczenia zewnętrznego

Funkcja niskich temp. 
otoczenia

WŁ/WYŁ
Temp. otoczenia zewnętrznego

Sterowanie temp. 
pomieszczeń  
(Ogrzewanie)

Sterowanie temp. - interwał
Temp. min.

Temp. maks.
Ustawienia różn. temp. 

załączania pompy ciepła WŁ/WYŁ
Dolna granica
Górna granica

Ustawienia 
kotła *2

Ustawienia  
hybrydowe

Temp. otoczenia zewnętrznego
Priorytet Temp. otocz./

Koszt /CO2
Ustawienia inteligentne Koszt energii Energia elektryczna

Kocioł
Harmonogram
emisja CO2 Energia elektryczna

Kocioł
Źródło ciepła Wydajność pompy ciepła  

Sprawność kotła
Wydajność podgrzewacza  
wspomagającego 1
Wydajność podgrzewacza 
wspomagającego 2

Funkcja suszenia  
podłogi
(Więcej szczegółów  
na stronie 47.)

WŁ/WYŁ
Temperatura 
docelowa

Start i Zakończenie
Maks. temp.
Czas maks. temp.

Temp. przepływu 
(Zwiększanie)

Stopień zwiększania temp.
Interwał zwiększania

Temp. przepływu 
(Obniżanie)

Stopień obniżania temp.
Interwał obniżania

Ustawienia zewnętrznych 
danych wejściowych

Sterowanie poborem WYŁ (Źródło ciepła)/Kocioł

Informacje o działaniu Termostat  
zewnętrzny 

Podgrzewacz/Kocioł
Odczyt termistora
Zestawienie ustawień
Historia błędów
Ochrona hasłem
Reset ręczny

karta SD

Sterownik główny
Regulator FTC

SD Główny RC
Główny RC SD

Tak/Nie
Tak/Nie
Wybór danych do pobrania
Wybór danych do załadowania

(Ochrona hasłem)

Dostęp nieograniczony
Tylko instalator
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Ustawianie Sterownika Głównego
Po podłączeniu zasilania do jednostki zewnętrznej i modułu wewnętrznego (patrz 
rozdział 4.6) początkowe ustawienia systemu można wprowadzić za pomocą ste-
rownika głównego. 

1. Sprawdzić prawidłowe zainstalowanie wszystkich wyłączników i innych urzą-
dzeń zabezpieczających i podłączyć system do źródła zasilania.  

2. Po pierwszym uruchomieniu sterownika głównego, ekran automatycznie prze-
chodzi, kolejno, do menu ustawień początkowych, menu wyboru języka oraz 
wyboru Daty / Godziny 

3. Sterownik główny uruchomi się automatycznie. Załadowanie poszczególnych 
menu następuje w ciągu około 6 minut. 

4. W momencie, kiedy sterownik jest gotowy do pracy, pojawi się pusty ekran z 
linią biegnącą u jego góry. 

5. Uruchomić system za pomocą przycisku E (Power) (patrz strona 34). Przed 
uruchomieniem systemu, dokonać wstępnych ustawień, jak podano poniżej.

Ikona Opis

Ciepła Wody (CWU)

Ogrzewanie

Programator czasowy

Tryb wakacyjny

Ustawienia wstępne 

Obsługa

Ustawienia Wstępne 
Z menu Ustawień wstępnych, instalator ma możliwość ustawienia:

• Daty/Godziny
• Języka
• ºC/ºF
• Wyświetlanie temp.
• Nr styku
• Wyświetlanie godziny
• Ustawienia czujnika pomieszczeń

1. Użyć przycisków F1 i F2 do przechodzenia przez pozycje. W momencie pod-
świetlenia pozycji, wcisnąć ZATWIERDŹ, aby rozpocząć edycję

2. Użyć przycisków funkcyjnych, odpowiednich dla danego ustawienia i wcisnąć 
ZATWIERDŹ aby zapisać ustawienie.

Menu Ustawień Głównych
Menu ustawień głównych jest dostępne po naciśnięciu przycisku MENU. Aby 
zmniejszyć ryzyko przypadkowej zmiany ustawień przez nieprzeszkolonych użyt-
kowników, istnieją dwa poziomy dostępu do głównych ustawień natomiast menu 
serwisowe jest chronione hasłem. 

Poziom Użytkownika - Krótkie naciśnięcie
Po jednorazowym krótkim naciśnięciu przycisku MENU, wyświetlą się główne 
ustawienia, ale bez funkcji edycji.  Pozwoli to użytkownikowi na przeglądanie bie-
żących ustawień, ale BEZ MOŻLIWOŚCI zmiany parametrów.  

Poziom Instalatora - Naciśniecie i przytrzymanie
Po przytrzymaniu przycisku MENU przez 3 sekundy, wyświetlą się główne usta-
wienia wraz z dostępem do wszystkich funkcji.  

Można przeglądać i/lub edytować następujące elementy:  
• Ciepła Woda Użytkowa (CWU)
• Ogrzewanie 
• Programator czasowy
• Tryb wakacyjny
• Ustawienia wstępne 
• Obsługa (Ochrona hasłem)

Użyć przycisków F2 i F3 do przechodzenia między ikonami.  Podświetlona ikona 
wyświetli się w powiększeniu w środku ekranu.  Nacisnąć ZATWIERDŹ, aby wy-
brać i edytować zaznaczony tryb.  

<Ustawienia czujnika pomieszczeń>
W przypadku ustawień czujnika pomieszczeń ważne jest, aby wybrać odpowiedni 
czujnik pomieszczenia, w zależności od trybu ogrzewania, w jakim system pra-
cuje.   
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 Ciepła Woda Użytkowa (CWU)/Ochrona przed bak-
teriami Legionelli

Menu ciepłej wody użytkowej oraz ochrony przez bakteriami Legionelli sterują za-
pobiegawczym podgrzewaniem zbiornika CWU.

<Ustawienia trybu CWU>
1. Podświetlić ikonę ciepłej wody i wcisnąć ZATWIERDŹ.
2. Użyć przycisku F1, aby przełączyć między trybami ogrzewania Normalny i ECO. 
3. Aby edytować tryb, wcisnąć klawisz F2, aby wyświetlić menu USTAWIŃ CIEPŁEJ 

WODY (CWU).
4. Użyć przycisku F2 i F3, aby przewinąć menu, wybierając każdy elementu po 

kolei, poprzez naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ.  Opis każdego ustawienia - 
patrz tabela poniżej.

5. Wprowadzić żądaną wielkość za pomocą klawiszy funkcyjnych i nacisnąć przy-
cisk ZATWIERDŹ.  

Tytuł menu Funkcja Zakres Jed-
nostka

Wartość 
domyślna

Maks. temp. CWU Żądana temperatura przechowywanej ciepłej wody 40 - 60 °C 50
Maks. spadek temperatury 
CWU

Różnica pomiędzy maks. temp CWU a temperaturą, przy której tryb CWU uruchamia się ponownie. 5 - 30 °C 10

Maks. czas pracy CWU Maks. czas dopuszczalny dla trybu podgrzewania magazynowanej CWU 30 - 120 min 60
Ograniczenie trybu CWU Okres czasu po zakończeniu trybu CWU, podczas którego  ogrzewanie pomieszczeń ma pierwszeń-

stwo przed CWU, zapobiegając dalszemu podgrzewaniu przechowywanej wody
(Dopiero kiedy maks. czas pracy CWU minie)

30 - 120 min 30

1. Wybrać Ustawienia czujnika pomieszczeń z Menu ustawień wstępnych.
2.  Jeżeli aktywna jest dwustrefowa regulacja temperatury lub sterowniki zdalne 

bezprzewodowe, z ekranu wyboru strefy pomieszczenia RC wybrać strefę i 

wprowadzić wartość, która ma być przypisana każdemu sterownikowi zdalne-
mu.

3.  Z ekranu Ustawień czujników, wybrać czujnik pomieszczenia, wybrać czujnik, 
który ma monitorować temperaturę pomieszczeń, odrębnie dla Strefy1 i Stre-
fy2.  

Opcja sterownia 
(strony 30 i 31)

Odpowiadające opcji sterowania wstępne ustawienia 
czujnika pomieszczeń 

Strefa1 Strefa2

A RC1-8 pomieszczeń (po 
jednym dla każdej ze 
stref, Strefy2 i Strefy2)

*

B TH1 *

C Sterownik Główny *

D * *

*  Nie określono (w przypadku użycia termostatu pokojowego, dostarczonego 
we własnym zakresie przez instalatora) RC1-8 pomieszczeń (po jednym dla 
każdej ze stref, Strefy2 i Strefy2) (w przypadku użycia zdalnego sterownika 
bezprzewodowego jako termostatu pokojowego)

4.  Z ekranu Ustawień czujników, wybrać Godzinę/Strefę, aby można było użyć 
różnych czujników pomieszczeń, zgodnie z harmonogramem czasowym, usta-
wionym w menu Wyboru Godziny/Strefy. Czujniki pomieszczeń można zmie-
niać 4 razy o każdym okresie 24 godzin.
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Temp. zbiornika CWU Stop
Ponowne 
uruchomienie

Stop

Czas

Urucho-
mienie

Temp. zatrzymania

Temp. ciepłej wody, 
zapobiegająca rozmna-
żaniu się Legionelli

Tryb LP  Tryb LP  

Temp. ponownego 
uruchomienia

Tryb ogrze-
wania  

Czas pracy przy maks. temp.

Koniec 
trybu

Tryb LP   Tryb ochrony przed Legionellą

Temp. zbiornika CWU

Maks. temp. 
CWU

Maks. spa-
dek temp. 
CWU

Urucho-
mienie

Maks. czas pracy 
CWU

Ograniczenie 
trybu CWU

tryb CWU
Czas

Stop

Stop Ponowne
 uruchomienie

Maks. 
temp. 
CWU

Maks. spa-
dek temp. 
CWU

Temp. zbiornika CWU
Stop

Urucho-
mienie

Ponowne 
uruchomienie

Czas

tryb CWU tryb CWU
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są zainstalowane) aby uzupełnić energię, dostarczaną przez pompę ciepła.  
Podgrzewanie wody przez dłuższy czas nie jest wydajne i zwiększa koszty eks-
ploatacji. Instalator powinien tak zaprogramować tryb ochrony przed bakteriami 
Legionelli, aby nie marnować energii przez podgrzewanie magazynowanej wody 
przez zbyt długi okres.  Użytkownik końcowy powinien zrozumieć znaczenie tej 
funkcji.  
ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH I KRAJOWYCH WYTYCZ-
NYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BAKTERIAMI LEGIONELLI, OBO-
WIĄZUJĄCYCH W KRAJU INSTALACJI URZĄDZENIA.

Wyjaśnienie działania trybu CWU
• Kiedy temperatura zbiornika CWU spada poniżej „maks. temp. CWU” o więcej niż 

„maks. spadek temperatury CWU” (ustawiony przez instalatora), zacznie działać 
tryb CWU i przepływ z obiegu pierwotnego kierowany jest do podgrzania wody 
w zbiorniku CWU.

•Gdy temperatura zmagazynowanej wody osiągnie „maks. temp. CWU”, ustawio-
ną przez instalatora lub kiedy „maks. czas CWU”, ustawiony przez instalatora, 
zostanie przekroczony, tryb CWU przestaje działać.

•Kiedy działa tryb CWU, woda gorąca z obiegu pierwotnego nie jest kierowana do 
obiegu ogrzewania pomieszczeń. 

•Bezpośrednio po osiągnięciu „maks. czas CWU” zaczyna działać „tryb ogranicze-
nia CW”. Czas trwania tej funkcji jest ustawiany przez instalatora i podczas tego 
trybu pracy tryb CWU nie może być (w normalnych warunkach) aktywowany 
ponownie, po to, aby system miał możliwość dostarczenia ciepłej wody z obiegu 
pierwotnego do ogrzewania pomieszczeń, w razie potrzeby. Jednakże, jeśli w 
tym czasie nie ma aktualnego zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń, 
system automatycznie powróci do trybu CWU.  Będzie działał w tym trybie, do-
póki nie otrzyma zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń.  

•Po zakończeniu pracy w „trybie ograniczenia CW”, tryb CWU znowu może działać 
i ogrzewanie zbiornika CWU będzie kontynuowane, zgodnie z zapotrzebowa-
niem systemu. 

<Tryb Eco>
Tryb CWU może pracować w trybie „zwykłym” lub „eco”. W trybie zwykłym, zbior-
nik CWU będzie podgrzewany dużo szybciej, przy pełnej mocy pompy ciepła.  W 
trybie Eco podgrzewanie zbiornika CWU trwa nieco dłużej, ale przy mniejszym 
zużyciu energii.  Dzieje się tak dlatego, że praca pompy ciepła jest  ograniczona, 
w oparciu o sygnały z regulatora FTC4, wysyłane na podstawie zmierzonej tem-
peratury zbiornika CWU. 

Uwaga:  Rzeczywista oszczędność energii w trybie Eco będzie się różnić, w 
zależności od zewnętrznej temperatury otoczenia.  

Powrót do menu CWU/ochrony przed bakteriami Legionelli.

Ustawienia Trybu Ochrony przed Bakteriami Legionelli (tryb LP)
1. Aby aktywować tryb ochrony przed bakteriami Legionelli, użyć przycisku F3 - 

TAK/NIE 
2. Aby edytować funkcję ochrony przed bakteriami Legionelli, użyć przycisku F4.
3. Użyć przycisku F1 i F2, aby przewinąć menu, wybierając każdy element po 

kolei, poprzez naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ.  Opis każdego ustawienia 
- patrz tabela poniżej.

4. Wprowadzić żądaną wielkość za pomocą klawiszy funkcyjnych i nacisnąć przy-
cisk ZATWIERDŹ.  

W trybie Ochrony przed Bakteriami Legionelli, temperatura magazynowanej wody 
wzrasta powyżej 60 °C w celu zahamowania wzrostu bakterii.  Zdecydowanie 
zaleca się uruchamianie tego trybu w regularnych odstępach czasu.  Sprawdzić 
przepisy lokalne w zakresie częstotliwości stosowania zapobiegawczego podgrze-
wania wody. 

Uwaga:  W przypadku wystąpienia awarii modułu wewnętrznego, tryb LP 
może nie funkcjonować prawidłowo. 

Tytuł menu Funkcja Zakres Jednostka Wartość domyślna
Temp. wody gorącej Żądana temp. przechowywanej ciepłej wody 60 - 70 °C 65
Częstotliwość Okres czasu pomiędzy zapobiegawczymi podgrzewaniami zbiornika CWU w trybie LP 1 - 30 dzień 15
Czas rozpoczęcia Czas, w którym rozpocznie działać tryb LP 0:00 - 23:00 – 03:00
Maks. czas eksploatacji Maksymalny czas podgrzewania zbiornika CWU w trybie LP 1 - 5 godzina 3
Czas pracy przy maks. temp. Okres czasu, upływający od momentu osiągnięcia maksymalnej temperatury w trybie LP 1 - 120 min 30

Wyjaśnienie działania trybu Ochrony przed Bakteriami Legionelli

• W momencie, który został wprowadzony przez instalatora jako „Czas rozpoczę-
cia”, przepływu ciepła użytkowego z systemu jest kierowany do podgrzewania 
wody w zbiorniku CWU.  

• Gdy temperatura magazynowanej wody przekroczy „Temp. wody gorącej”, usta-
wioną przez instalatora (powyżej 65 °C), ciepło z obiegu pierwotnego wody prze-
staje być kierowane do ogrzewania zbiornika CWU. 

• Kiedy działa tryb CWU, woda gorąca z obiegu pierwotnego nie jest kierowana do 
obiegu ogrzewania pomieszczeń.

• Zaraz po zakończeniu pracy w trybie LP, rozpocznie się tryb „Czasu pracy przy 
maks. temp.”. Czas trwania tej funkcji jest ustawiany przez instalatora i podczas 
tego trybu pracy temperatura magazynowanej wody jest monitorowana.

• Jeśli temperatura magazynowej wody spadnie do wartości, przy której na nowo 
uruchamia się tryb LP, tryb ten uruchomi się ponownie i pierwotny przepływ wody 
ze źródła(deł) ciepła będzie kierowany do zbiornika CWU, aby podnieść tem-
peraturę wody.  Kiedy czas pracy przy maks. temperaturze upłynie, tryb PL nie 
włączy się przez zadany okres czasu (ustawiony przez instalatora).  

• Ustawienie trybu zapobiegania rozmnażaniu się bakterii Legionelli zgodnie z 
przepisami lokalnymi i krajowymi jest obowiązkiem instalatora. 
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Ogrzewanie
Menu ogrzewania obsługuje ogrzewanie pomieszczeń, zazwyczaj dokonywane za 
pomocą grzejników lub za pomocą ogrzewania podłogowego, w zależności od 
danej instalacji CO.  

Na poziomie menu ustawień głównych
1. Za pomocą przycisków F2 i F3 podświetlić ikonę ogrzewania i nacisnąć ZA-

TWIERDŹ.  
2. Wyświetli się menu ogrzewania. 
3. Aby wybrać pozycje z podmenu, nacisnąć przycisk funkcyjny poniżej żąda-

nej ikony.  Na przykład dla zmiany trybu Strefy1, nacisnąć F1  
 
Ogrzewanie

1. W ramach tego podmenu wybierany jest tryb ogrzewania.  
2. Wybrać pomiędzy   

• Temperatura przepływu  ( )
• Temperatura pomieszczenia ( )
• Krzywa kompensacji ( )

3. Aby dokonać wyboru pomiędzy różnymi trybami  ogrzewania, podświetlić tryb 
preferowany i nacisnąć Wybierz.

 
W przypadku wyboru trybu krzywej kompensacji, należy zapoznać się z poniższy-
mi zaleceniami.  

Wymuszona CWU
Funkcja wymuszonej CWU służy do narzucania systemowi pracy w trybie CWU.  
W normalnym trybie pracy, woda w zbiorniku CWU jest podgrzewany albo do osią-
gnięcia wcześniej ustawionej temperatury albo przez maksymalny czas pracy w 
trybie CWU, w zależności od tego, co nastąpi w pierwszej kolejności.  Jednakże 
w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę, funkcja „Wymuszona 
CWU" służy do wymuszenia na systemie dalszego podgrzewania zbiornika CWU 
a nie kierowania ciepła do ogrzewania pomieszczeń.  
Tryb wymuszonej CWU jest aktywowane przez naciśnięcie przycisku F1 oraz 
przycisk Wstecz na „Ekranie opcji”. Po zakończeniu pracy w trybie CWU, system 
automatycznie powróci do normalnej pracy.  Aby anulować tryb wymuszonej CWU, 
przytrzymać przycisk F1 na „Ekranie opcji. "  

Wyjaśnienie krzywej kompensacji
Późną wiosną i latem, zapotrzebowanie na ogrzewanie, zazwyczaj, jest mniejsze.   
Aby pompa ciepła nie generowała zbyt wysokich temperatur przepływu dla obiegu 
pierwotnego, można wykorzystać trybu krzywej kompensacji, w celu maksymali-
zacji wydajności i zmniejszenia kosztów eksploatacji.   
Krzywą kompensacji stosuje się w celu ograniczenia temperatury przepływu w 
obiegu pierwotnym ogrzewania, w zależności od temperatury otoczenia zewnętrz-
nego.  Regulator FTC4 wykorzystuje informacje zarówno z czujnika temperatury 
otoczenia zewnętrznego i z czujnika temperatury na pierwotnym obiegu, w celu 
zapewnienia, że pompa ciepła nie generuje nadmiernych temperatur przepływu, 
jeżeli nie wymagają tego warunki pogodowe. 

<Ustawianie krzywej kompensacji>
1. Z menu ogrzewanie wybrać edytowanie za pomocą przycisku funkcyjnego 

F3.  
2. Wyświetlony zostanie ekran ustawień krzywej kompensacji.
3. W przypadku ogrzewania dwustrefowego, nacisnąć przycisk F1, aby przełą-

czyć pomiędzy Strefą1 i Strefą2.  
4. Nacisnąć przycisk F2, aby zmienić parametr Hi (gdy temperatura przepływu 

jest maksymalna a temperatura otoczenia zewnętrznego jest minimalna). 
5. Nacisnąć F3, aby zmienić parametr Lo (gdy temperatura przepływu jest mi-

nimalna a temperatura otoczenia zewnętrznego jest maksymalna).  
6. Nacisnąć przycisk F4, aby dodać dodatkowy punkt (wyregulować).   

Naciśnięcie F2-4 spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu edycji.  Edycja 
parametrów Lo i Hi odbywa się w ten sam sposób; poniżej znajduję się szczegóło-
we wyjaśnienie edycji parametrów.

Na ekranie edycji parametrów (Lo/Hi) można ustawiać i zmieniać temperaturę 
przepływu i temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wykresu krzywej kompensa-
cji, dla 2 skrajnych wielkości Hi i Lo.  

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

2. Naciśnięcie F1 podniesie żądaną temperaturę przepływu dla zadanej tempe-
ratury otoczenia zewnętrznego. 

3. Naciśnięcie F2 obniży żądaną temperaturę przepływu dla zadanej tempera-
tury otoczenia zewnętrznego. 

4. Nacisnąć F3 i F4 4 aby zmienić temperaturę otoczenia zewnętrznego (oś x 
krzywej kompensacji).

5. Naciśnięcie F3 obniży temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wybranej 
temperatury przepływu.

6. Naciśnięcie F4 podniesie temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wybranej 
temperatury przepływu. 



Ekran wybór trybu 

Ekran wybór trybu, gdy podłączony jest PUHZ-FRP 

Ekran ustawiania okresu, gdy podłączony jest  PUHZ-FRP 

41

Konfiguracja Systemu5
PL

Programator czasowy
Tryb programatora czasowego pozwala na wprowadzenie dziennych i tygodnio-
wych schematów ogrzewania pomieszczeń i CWU. 
 
1. W menu ustawień głównych użyć F2 i F3, aby podświetlić ikonę programatora 

czasowego, następnie nacisnąć ZATWIERDŹ.  
2. Wyświetli się pod-menu programatora czasowego. Ikony wskazują następujące 

tryby pracy:
•Ogrzewanie
•Ciepła Woda (CWU)

3. Użyć F2 i F3, aby przejść między ikonami trybu, następnie nacisnąć ZA-
TWIERDŹ, aby wyświetlić ekran podglądu dla każdego trybu.

Ekran przeglądu pozwala na przegląd bieżących ustawień. W przypadku ogrze-
wania dwustrefowego, nacisnąć przycisk F1, aby przełączyć pomiędzy Strefą1 i 
Strefą2.   Dni tygodnia wyświetlane są w górnej części ekranu.  Podkreślone dni 
oznaczają, iż ustawienia są takie same dla wszystkich tych podkreślonych dni.
Godzin dnia i nocy są reprezentowane jako pasek w całej głównej części ekranu.  
Jeżeli pasek jest w kolorze czarnym, dostępne jest ogrzewanie pomieszczeń/
CWU (zależnie od wyboru). 

Jeżeli podłączona jest jednostka zewnętrzna PUHZ-FRP, programator czasowy 
CWU można ustawić na dwa okresy, na które podzielony jest rok. Na tym ekranie 
menu można wprowadzić czas trwania Okresu 2. Pozostały okres roku jest wów-
czas ustawiany jako Okres 1.

1. W menu ustawień głównych użyć F2 i F3, aby podświetlić ikonę programatora 
czasowego, następnie nacisnąć ZATWIERDŹ.  

2.  Wyświetli się pod-menu programatora czasowego.  Ikony wskazują następują-
ce tryby pracy:
• Ogrzewanie
• Ciepła Woda (CWU)
• Ciepła Woda (CWU) 2

3.  Użyć F2 i F3, aby przejść między ikonami trybu, aby wybrać ikonę Ciepła Woda 
(CWU) 2. 

4. Użyć przycisków F1 do F4, aby wybrać miesiąc początkowy i końcowy Okresu 
2.
5. Nacisnąć ZATWIERDŹ, aby wyświetlić ekran podglądu dla każdego trybu.

Tryb wakacyjny
Tryb wakacyjny może być aktywowany na 2 sposoby. Obie metody spowodują 
wyświetlenie ekranu aktywacji  Trybu wakacyjnego. 
Opcja 1.
Na ekranie głównego menu nacisnąć przycisk E.  Nie przytrzymywać tego przyci-
sku zbyt długo, bo doprowadzi to do wyłączenia sterownika i systemu.  
Opcja 2.
Na ekranie głównego menu nacisnąć przycisk F4.   Wyświetli się ekran z bieżą-
cymi ustawieniami. Nacisnąć F4 ponownie, aby  wejść do ekranu aktywacji trybu 
wakacyjnego.

Po wyświetleniu ekranu aktywacji trybu wakacyjnego, można go aktywować/dez-
aktywować oraz ustawić czas, przez jaki tryb ten ma działać. 
• Nacisnąć F1 aby aktywować lub dezaktywować tryb wakacyjny. 
• Użyć przycisków F2, F3 i F4, aby wprowadzić datę aktywacji lub dezaktywacji 

trybu wakacyjnego dla ogrzewania pomieszczeń.  

<Edycja trybu wakacyjnego> 
Aby zmienić ustawienia dla trybu wakacyjnego, np. temp. przepływu, przejść do 
menu trybu wakacyjnego z menu ustawień głównych.    
1. Na ekranie głównego menu nacisnąć przycisk B.   
2. Użyć przycisków F2 i F3 do przechodzenia przez pozycje, aż do podświetlenia 

Trybu wakacyjnego.
3. Wcisnąć przycisk ZATWIERDŹ.
4. Wyświetli się ekran stanu trybu wakacyjnego.
5. Aby zmienić temperaturę przepływu lub temperatury  pomieszczeń dla trybu 

ogrzewania, nacisnąć przycisk F3.  
6. Wyświetli się lista zmiennych.  Wybrać zmienną, która ma być zmodyfikowana, 

za pomocą przycisków F1/F2, następnie nacisnąć ZATWIERDŹ.  
7. Ustawić temperaturę za pomocą przycisków F2 i F3 i nacisnąć przycisk ZA-

TWIERDŹ, aby zapisać zmiany.  

Ekran aktywacyjny trybu wakacyjnego   

Ekran stanu trybu wakacyjnego



Ekran podglądu  

Ekran wyboru dnia tygodnia

Ekran ustawień okresu czasu 1  

Ekran ustawień okresu czasu 2
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<Ustawianie programatora czasowego>
1. Na ekranie menu podglądu ekranu nacisnąć przycisk F4.  
2. W pierwszej kolejności wybrać dni tygodnia, które mają być zaplanowane.  

3. Nacisnąć przyciski F2/F3, aby przejść pomiędzy dniami oraz F1, aby zazna-
czyć lub odznaczyć pole wyboru.  

4. Po dokonaniu wyboru dni nacisnąć ZATWIERDŹ.  
5. Wyświetlony zostanie ekran z paskiem czasu.

6. Za pomocą przycisków F2/F3 przejść doi punktu, w którym wybrany tryb ma 
nie być aktywny, nacisnąć ZATWIERDŹ, aby rozpocząć.  

7. Za pomocą przycisku F3 ustawić żądany czas braku aktywności i nacisnąć 
ZATWIERDŹ.  

8. Można dodać do 4 okresów nieaktywności w okresie 24 godzin. 
9. Nacisnąć przycisk F4, aby dodać dodatkowy punkt (wyregulować).  

Przy planowaniu ogrzewania planowanie, przycisk F1 zmienia zaplanowane 
zmiennej między czasem i temperaturą.  Dzięki temu niższa temperatura może 
zostać ustawiona na kilka godzin, np. niższa temperatura może być pożądana w 
nocy, kiedy domownicy śpią.  

Uwaga:
• Programatory czasowe dla ogrzewania i CWU ustawia się w taki sam 

sposób. Jednak w przypadku CWU, jako zmiennej do planowania można 
użyć jedynie czasu.

• Wyświetla się również ikona kosza na śmieci, wybranie tej ikony usunie 
ostatnie niezapisane działanie.  

• Aby zapisać ustawienia, trzeba skorzystać w funkcji ZAPISZ przycisku F4. 
ZATWIERDŹ NIE działa w tym menu jako ZAPISZ.
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Menu Serwisowe
Menu serwisowe zawiera funkcje do wykorzystania przez instalatora lub inżyniera 
serwisu.  NIE przewiduje się, aby właściciel domu miał zmieniać ustawienia w 
tym menu.  Z tego powodu konieczna jest ochrona hasłem, aby zapobiec 
nieautoryzowanemu dostępowi do ustawień serwisowych.    

1.  W menu ustawień głównych użyć F2 i F3, aby podświetlić ikonę serwisu, 
następnie nacisnąć ZATWIERDŹ.   

2.  System poprosi o podanie hasła. HASŁO DOMYŚLNE, USTAWIANE 
FSABRYCZNIE, TO „0000”.

3. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
 (Załadowanie menu serwisowego zajmuje ok. 30 sekund)

Do nawigacji w menu serwisowym służą przyciski F1 i F2. Menu jest podzielone 
na dwa ekrany i składa się z następujących funkcji;
1. Obsługa manualna
2. Ustawienia funkcji
3. Ustawienia termistora
4. Ustawienia pomocnicze
5. Ustawienia źródła ciepła
6. Ustawienia robocze
7. Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych
8. Informacje o działaniu
9. Odczyt termistora
10. Zestawienie ustawień
11. Historia błędów
12. Ochrona hasłem
13. Reset ręczny
14. karta SD

Niniejsze opracowanie zawiera instrukcje jedynie dla następujących funkcji:
1. Obsługa manualna
2. Ustawienia pomocnicze
3. Ustawienia źródła ciepła
4. Ustawienia robocze
5. Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych
6. Ochrona hasłem
7. Reset ręczny
8. karta SD
Informacje na temat pozostałych funkcji zawarte są w instrukcji serwisowej.

Ekran 1 menu serwisowego 

Ekran 2 menu serwisowego 

Ekran wyboru wyłączenia systemu

Uwaga:  Wielu funkcji nie da się ustawić w momencie, kiedy moduł 
wewnętrzny działa.  Przed próbą ustawienia tych funkcji, instalator 
powinien WYŁĄCZYĆ moduł. Jeśli instalator próbuje zmienić 
ustawienia, podczas gdy urządzenie pracuje, sterownik  główny 
wyświetli komunikat, informujący instalatora, aby wyłączyć 
urządzenie przed kontynuowaniem pracy. Po wybieraniu „Tak" 
urządzenie przestanie działać. 
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Ustawienia pomocnicze
Funkcja ta jest używana do ustawiania parametrów dla wszelkich pomocniczych 
elementów, używanych w systemie. 

W menu ustawień głównych użyć F1 i F2, aby podświetlić Ustawienia 
pomocnicze, następnie nacisnąć ZATWIERDŹ.  

Wyświetli się ekran Ustawień pomocniczych

Ekran podgrzewacza elektrycznego (Ogrzewanie)

Ekran oszczędnych ustawień pompy

Ekran podgrzewacza elektrycznego (CWU)

<Podgrzewacz elektryczny (Ogrzewanie)>
1.  W menu Ustawień pomocniczych podświetlić Podgrzewacz elektryczny 

(Ogrzewanie).  
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran podgrzewacza elektrycznego (Ogrzewanie)
4. Nacisnąć klawisz F1, aby uruchomić funkcję WŁ/WYŁ.  
5.  Użyć przycisków F3 i F4, aby ustawić okres czasu pracy tylko pompy ciepła, 

zanim do ogrzewania pomieszczeń nie włączy się podgrzewacz 
wspomagający.   (5 -180mins)

<Oszczędne ustawienia pompy>
1.  W menu Ustawień pomocniczych podświetlić Ustawienia oszczędne pompy 

cyrkulacyjnej wody. 
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran oszczędnych ustawień pompy
4. Użyć przycisku F1, aby WŁ/WYŁ pompę cyrkulacyjną wody. 
5.  Użyj przycisków F3 i F4, aby ustawić czas, przez jaki pompa cyrkulacyjna 

wody będzie działać.  (3 - 60 minut)

Obsługa manualna
Podczas napełniania układu, pompę obiegową wody i zawór trójdrożny można 
ręcznie zmienić za pomocą trybu obsługi manualnej.
Gdy wybrany zostaje tryb ręczny, na ekranie pojawia się mała ikona zegara. 
Wybrana funkcja pozostaje w trybie ręcznym maksymalnie tylko przez 2 godziny  
Ma to zapobiec przypadkowemu stałemu nadpisaniu regulatora FTC4.   

1.  W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż 
podświetli się Obsługa manualna. 

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Obsługi manualnej. 
4.  Aby aktywować obsługę manualną, wcisnąć przycisk funkcyjny pod żądaną 

częścią. 

►Przykład
Naciśniecie przycisku F3 ustawi obsługę manualną na WŁ dla zaworu 
trójdrożnego. Po zakończeniu napełniania zbiornika CWU, instalator powinien 
przejść do tego menu ponownie i nacisnąć klawisz F3, aby wyłączyć tryb 
manualny tej części. Alternatywnie, po 2 godzinach tryb obsługi manualnej sam 
przestanie być aktywny i regulator FTC4 wznowi sterowanie tej części.

UWAGA:  Obsługa manualna i ustawienia źródła ciepła nie mogą być 
wybrane, jeśli system jest uruchomiony.  Wyświetli się ekran 
dający instalatorowi możliwość wyłączenie systemu, zanim będzie 
można aktywować te tryby. System automatycznie wyłącza się 2 
godziny po ostatniej operacji.

Ekran menu obsługi manualnej 

Ekran wyboru wyłączenia systemu

<Podgrzewacz elektryczny (CWU)>
1.  W menu Ustawień pomocniczych podświetlić Podgrzewacz elektryczny 

(CWU).  
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Podgrzewacza elektrycznego (CWU).
4. Nacisnąć przycisk F1, aby uruchomić funkcję WŁ/WYŁ. 
5.  Użyć przycisków F3 i F4, aby ustawić okres czasu pracy tylko pompy ciepła, 

zanim do ogrzewania CWU nie włączy się podgrzewacz wspomagający i 
grzałka nurkowa (jeśli jest zastosowana).   (15 -30mins)

Wybierane Działający Info o błędzie
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Ekran ustawień źródła ciepła

Anulowanie ostatniego ekranu

<Zawór mieszający - sterowanie>
1. W menu Ustawień pomocniczych podświetlić  Zawór mieszający - sterowanie. 
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran zaworu mieszającego - sterowanie
4.  Użyć przycisków F1 i F2, aby ustawić Czas pracy na okres o długości od 30 

do 240 sekund.  Czas pracy to okres, pomiędzy pełnym otwarciem zaworu 
(przy współczynniku mieszania ciepłej wody na poziomie 100%) a pełnym jego 
zamknięciem (przy współczynniku mieszania zimnej wody na poziomie 100%). 

Uwaga:  Ustawić Czas pracy zgodnie ze specyfikacją siłownika każdego zaworu 
mieszającego.

1. W menu Ustawień pomocniczych podświetlić  Zawór mieszający - sterowanie. 
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran zaworu mieszającego - sterowanie
4.  Wcisnąć przyciski F3 i F4 aby ustawić interwał pomiędzy sterowaniem przez 

zawór mieszający temperaturą każdej ze stref na okres pomiędzy 1 minutą a 
30 minutami.

Uwaga:  Zaleca się ustawienie interwału na 2 minuty, co jest wartością 
domyślną. Przy dłuższym przedziale czasowym nagrzanie 
pomieszczenia może potrwać dłużej. 

Ekran ustawień zaworu mieszającego 

Ekran ustawień biegu pompy

<Bieg pompy>
1. W menu Ustawień pomocniczych podświetlić bieg pompy cyrkulacyjnej wody. 
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3.  Naciśnij przyciski F3 i F4, aby wybrać adres układu chłodniczego, który ma 

być skonfigurowany lub którego ustawienia mają być sprawdzone.  
4. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
5. Wyświetli się ekran biegu pompy.
6.  Użyć przycisków F2 i F3 do ustawienia biegu pompy cyrkulacyjnej wody, 

wybierając wartość od 1 do.

Ustawienia źródła ciepła
Domyślnym ustawieniem źródła ciepła jest pompa ciepła i wszystkie grzałki 
elektryczne znajdujące się w system.  W menu ustawienie to nazwane zostało 
pracą standardową.   

1.  W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż 
podświetli się Ustawienie Źródła Ciepła .

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran Ustawienia źródła ciepła. 
4. Naciskać przycisk F3 aż wyświetli się preferowany źródło ciepła. 
5. Wcisnąć ZATWIERDŹ.

6.  Powrócenie do menu serwisowego bez zapisywania ustawień, po wciśnięciu 
przycisku powrotu. System zapyta o potwierdzenie anulowania zmian. Wybrać 
odpowiednio Tak lub Nie.  
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Ustawienia robocze
1.  Aby wejść do menu Ustawień roboczych, użyć przycisków F1 i F2, aby 

przewinąć listę, aż podświetlą Ustawienia robocze. 
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się menu ustawień roboczych.

<Funkcja przeciwzamrożeniowa >
1. W menu Ustawień pomocniczych podświetlić funkcję przeciwzamrożeniową.  
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran funkcji przeciwzamrożeniowej.
4.  Użyć przycisków F3 i F4, aby ustawić minimalną temperaturę otoczenia 

zewnętrznego, przy której funkcja przeciwzamrożeniowa ma rozpocząć 
działanie (3 - 20 °C) lub wybrać . 

  Po wyborze gwiazdki ( ),  funkcja przeciwzamrożeniowa zostaje wyłączona. 
(tj. istnieje ryzyko zamarznięcia wody w obiegu pierwotnym). 

Ekran menu ustawień pomocniczych

Ekran działania jednoczesnego

Ekran funkcji niskich temp. otoczenia

Ekran funkcji przeciwzamrożeniowej 

Uwaga: Gdy system jest wyłączony, funkcja przeciwzamrożeniowa nie 
działa. 
<Działanie jednoczesne>
Tryb ten może być używany w okresie bardzo niskiej temperatury zewnętrznej. 
Jednoczesna praca umożliwia jednoczesne działanie zarówno CWU jak i 
ogrzewania pomieszczeń, z wykorzystaniem pompy ciepła i/lub podgrzewacza 
wspomagającego do ogrzewania oraz jedynie grzałki nurkowej do ogrzewania 
CWU. Tryb ten jest dostępny, jeżeli system wyposażony jest ZARÓWNO w 
zbiornik CWU JAK I w grzałkę nurkową. 

1.  W menu ustawień roboczych użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż 
podświetli się Działanie jednoczesne.

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran działania jednoczesnego.
4. Za pomocą przycisku F1, WŁ/WYŁ tryb działania jednoczesnego.
5.  Aby zmienić temperaturę, w której tryb działania jednoczesnego ma się 

włączyć, użyć przycisków F3 i F4. 

Uwaga: 
•  Zakres temperatury otoczenia zewnętrznego to od -15 °C do 10 °C (-15 °C 

domyślnie).
•  System automatycznie powróci do normalnego działania.  Stanie się tak, 

gdy temperatura otoczenia zewnętrznego wzrośnie powyżej wybranej 
temperatury dla tego konkretnego trybu pracy.

<Funkcja niskich temp. otoczenia>
W warunkach bardzo niskich temperatur zewnętrznych, gdy wydajność pompy 
ciepła jest ograniczona, ogrzewanie lub CWU jest obsługiwane tylko przez 
elektryczny podgrzewacz wspomagający (i grzałkę nurkową, jeśli występuje).  
Funkcja ta jest przeznaczona do wykorzystania jedynie w okresie ekstremalnie 
niskich temperatur.  Nadmierne bezpośrednie korzystanie z elektrycznych 
podgrzewaczy będzie skutkować JEDYNIE wyższym zużyciem energii 
elektrycznej i może zmniejszyć żywotność podgrzewaczy oraz części. 

1.  W menu ustawień roboczych użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż 
podświetli się Funkcja niskich temp. otoczenia.

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran funkcji niskich temp. otoczenia.
4. Za pomocą przycisku F1, WŁ/WYŁ funkcję niskich temp. otoczenia.
5.  Aby zmienić temperaturę, w której funkcja przełączania podgrzewaczy ma się 

włączyć, użyć przycisków F3 i F4.

Uwaga: 
•  Zakres temperatury otoczenia zewnętrznego to od -15 °C do 10 °C (-15 °C 

domyślnie).
•  System automatycznie powróci do normalnego działania.  Stanie się tak, 

gdy temperatura otoczenia zewnętrznego wzrośnie powyżej wybranej 
temperatury dla tego konkretnego trybu pracy.
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<Sterowanie temp. pomieszczeń (Ogrzewanie)>
Funkcja ta pozwala na ustawienie zakresu temperatury przepływu z Ecodan a także 
częstotliwości, z jaką regulator FTC4 zbiera i przetwarza dane dla trybu autoadaptacji.

1.  W menu ustawień roboczych użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż pod-
świetli się Sterowanie temp. pomieszczeń (OGRZEWANIE)

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Użyć przycisku F1 i F2, aby przewinąć menu, wybierając każdy element po kolei, 

poprzez naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ.  Opis każdego ustawienia - patrz tabela 
poniżej.

4. Wprowadzić żądaną wielkość za pomocą klawiszy funkcyjnych i nacisnąć przycisk 
ZATWIERDŹ.  Ekran Sterowania temp. pomieszczeń (OGRZEWANIA)

Tytuł menu Funkcja Zakres Jednostka Wartość 
domyślna 

Sterowanie temp. - interwał Z możliwością wyboru w zależności od rodzaju emitera ciepła i mate-
riałów, z których wykonano podłogę (np. grzejniki, grube lub cienkie 
drewno lub wylewka betonowa do podgrzewanej podłogi, itd.)  

10 - 60 minut 10

Zakres temp. przepływu Temp. minimalna Dla zminimalizowania strat, wynikających z częstego WŁ i WYŁ w 
porach roku o łagodnych temp. otoczenia zewnętrznego. 

25 - 45 ºC 30

Temp. maksy-
malna

Dla ustawienia maks. możliwej temp. przepływu, zgodnie z rodzajem 
emitera ciepła.  

35 - 60 ºC 50

Ustawienia różn. temp. załą-
czania pompy ciepła 

Wł/Wył Dla zminimalizowania strat, wynikających z częstego WŁ i WYŁ w po-
rach roku o łagodnych temp. otoczenia zewnętrznego. 

Wł/Wył — Włączony

Dolna granica Uniemożliwia uruchomienie pompy ciepła do momentu, aż temperatura 
przepływu nie spadnie poniżej docelowej temperatury przepływu minus 
dolna wartość graniczna.  

−9 - −1 ºC −5

Górna granica Umożliwia pracę pompy ciepła do momentu, aż temperatura przepływu 
wzrośnie powyżej docelowej temperatury przepływu plus górna wartość 
graniczna.  

+3 - +5 ºC +5

* 1 Minimalna temperatura przepływu, która uniemożliwia pracę pompy ciepła, wynosi 20ºC.  
* 2 Maksymalna temperatura przepływu ciepła, która pozwala na pracę pompy ciepła, równa jest maksymalnej temperaturze ustawionej w menu zakresu temp. 

przepływu. 

<Funkcja suszenia podłogi>
Funkcja suszenia podłogi automatycznie zmienia temperaturę docelową ciepłej 
wody w etapach, aby stopniowo suszyć beton, gdy zastosowany jest ten konkret-
nie typ systemu ogrzewania podłogowego.   

1. Wyłącz system za pomocą sterownika głównego.  
2.  W ustawieniach roboczych w menu serwisowym, użyć przycisków F1 i F2, aby 

przewinąć listę, aż podświetli się Funkcja suszenia podłogi.
3. Wcisnąć ZATWIERDŹ, aby wyświetlił się ekran SUSZENIA PODŁOGI. 
4.  Wcisnąć F4, aby zmienić ustawienia. Szczegóły zawarto w tabeli poniżej.
5.  Nacisnąć przycisk F1 aby zaznaczyć pole poniżej, w celu uruchomienia funkcji 

suszenia podłogi 

*1.  Po zakończeniu działania tej funkcji, system wstrzymuje całą pracę, poza funk-
cją przeciwzamrożeniową. 

*2.  W przypadku funkcji suszenia podłogi, temperatura docelowa Strefy1 jest taka 
sama jak Strefy2. 

Uwaga:
•  Funkcja ta nie jest dostępna, kiedy podłączona jest jednostka zewnętrzna 

PUHZ-FRP.
•  Odłączyć przewody do zewnętrznych sygnałów wejściowych termostatu 

pokojowego, sterowania poborem   i termostatu zewnętrznego, w przeciw-
nym razie może się nie udać utrzymać docelowej temperatury. 

Funkcje Symbol Opis O p c j a / Z a -
kres

Jednostka Wartość do-
myślna 

Funkcja suszenia podłogi a WŁ funkcję oraz zasilanie elektryczne systemu za pomocą ste-
rownika głównego, rozpocznie się suszenie.  Wł/Wył — Wyłączone

Temp. przepływu 
(podnoszenie)

Stopień zwiększania 
temp. przepływu b Ustawia stopień wzrostu docelowej temperatury przepływu +1 - +10 ºC +5

Interwał zwiększania c Ustawia okres czasu, w którym utrzymywana jest ta sama doce-
lowa temp. przepływu  1 - 7 dzień 2

Temp. przepływu 
(obniżanie)

Stopień obniżania temp. 
przepływu d Ustawia stopień obniżenia docelowej temperatury przepływu −1 - −10 ºC −5

Interwał obniżania e Ustawia okres czasu, w którym utrzymywana jest ta sama doce-
lowa temp. przepływu  1 - 7 dzień 2

Temperatura 
docelowa

Start i Zakończenie f Ustawia docelową temp. przepływu na początek i na koniec dzia-
łania funkcji. 25 - 60 ºC 30

Maks. temp. docelowa g Ustawia maksymalną docelową temperatury przepływu 25 - 60 ºC 45

Czas maks. temp. h Ustawia okres czasu, w którym utrzymywana jest maksymalna 
docelowa temp. przepływu  1 - 20 dzień 5
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Ekran ustawień zewnętrznych danych wejściowych

Ekran sterowania poborem

Ekran ustawień termostatu zewnętrznego 

Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych
W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby  podświetlić Ustawienia ze-
wnętrznych danych wejściowych, następnie wcisnąć ZATWIERDŹ.
<Sterowanie poborem (INB4)>
1.  Z menu Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych podświetlić Sterowanie 

poborem (IN4).
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran sterowania poborem.

4. Za pomocą przycisku F3 wybrać Źródło ciepła WYŁ lub Kocioł.
5. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
Uwaga:  Wybór „WYŁ”, przy jednoczesnym wysyłaniu sygnału do IN4, wymu-

sza zatrzymanie działania wszystkich źródeł ciepła a wybór „Kotła” 
zatrzymuje pracę pompy ciepła i podgrzewacza elektrycznego oraz 
utrzymuje pracę kotła.  

<Termostat zewnętrzny (IN5)>
1.  Z menu Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych podświetlić Termostat 

zewnętrzny (IN5).
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran termostatu zewnętrznego.
4. Za pomocą przycisku F3 wybrać Podgrzewacz lub Kocioł.
5. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
Uwaga:  Wybór „Podgrzewacza”, przy jednoczesnym wysyłaniu sygnału do 

IN5, powoduje działanie tylko podgrzewacza elektrycznego a wybór 
„Kotła” utrzymuje pracę kotła.   

Ochrona hasłem
Ochrona hasłem jest dostępna, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do 
menu serwisowego przez nieprzeszkoloną osobę.   

1.  W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż podświe-
tli się Ochrona hasłem. 

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3.  Po wyświetleniu ekranu wprowadzania hasła, użyć  przycisków F1 i F2 aby 

przejść w lewo i prawo pomiędzy czterema cyframi, przycisku F3 aby obniżyć 
wartość wybranej cyfr o 1, i przycisku  F4, aby zwiększyć wartość wybranej cy-
fry o 1.  

4. Po wprowadzeniu hasła, nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ.  

5. Wyświetli się ekran weryfikacji hasła.
6. W celu weryfikacji nowego hasła nacisnąć przycisk F3.  
7. Hasło zostało zmienione, wyświetlany jest ekran zakończenia.

<Reset hasła>
W przypadku zapomnienia hasła lub konieczności serwisowania urządzenia, zain-
stalowanego przez kogoś innego, hasło można zresetować na hasło fabryczne, 
domyślne: 0000. 

1.  Na poziomie menu ustawień głównych, przewijać funkcje, aż podświetli się 
Menu serwisowe. 

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. System poprosi o podanie hasła.  
4. Przytrzymać jednocześnie przyciski F3 i F4 na 3 sekundy. 
5.  System zapyta o potwierdzenie chęci zresetowania hasła na hasło fabryczne. 
6. Wcisnąć przycisk F3, aby zresetować.
7. Hasło zostanie ustawione na 0000.  

Ekran wpisu hasła

Ekran weryfikacji hasła

Ekran zakończenia
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Reset ręczny
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, w każdym momencie można użyć funkcji 
ręcznego resetowania.  Należy pamiętać, że ręczny reset przywróci WSZYSTKIE 
funkcje do ustawień fabrycznych.

1.  W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż podświe-
tli się Reset ręczny. 

2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3. Wyświetli się ekran resetu ręcznego.
4. Wybrać ręczny reset dla regulatora FTC4 lub sterownika głównego.

5. Wcisnąć F3 aby potwierdzić ręczny reset wybranego urządzenia.

karta SD 
Użycie karty pamięci SD upraszcza dokonywanie ustawień sterownika głównego 
w miejscu instalacji.  
* Dla dokonania ustawień niezbędne jest narzędzie serwisowe Ecodan. 

<SD  Główny RC>
1.  W menu serwisowym użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż podświe-

tli się „SD Główny RC”.
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3.  Użyć przycisków F1, F2 i F3, aby wybrać menu zapisu danych do sterownika 

głównego.
4. Wcisnąć ZATWIERDŹ aby rozpocząć ładowanie danych.
5. Odczekać kilka minut do pojawienia się komunikatu „Gotowe”.

<Główny RC SD>
1.  W ustawieniach karty SD użyć przycisków F1 i F2, aby przewinąć listę, aż pod-

świetli się „Główny RC  SD”.
2. Wcisnąć ZATWIERDŹ.
3.  Użyć przycisków F1, F2 i F3, aby wybrać menu zapisu danych na kartę pamięci 

SD.
4. Wcisnąć ZATWIERDŹ aby rozpocząć ładowanie danych.
5. Odczekać kilka minut do pojawienia się komunikatu „Gotowe”.
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Lista Kontrolna przez uruchomieniem

Przed uruchomieniem systemu modułu wewnętrznego, wypełnić poniższą tabelę, dla pewności przeprowadzenia wszystkich niezbędnych sprawdzeń. 

L.p. Lista kontrolna uruchomienia systemu Uwagi
1 Miejsce instalacji Obieg powietrza wokół urządzenia Jednostka zewnętrzna Dobry/Słaby  
2  Dostęp serwisowy Moduł Wewnętrzny Dobry/Słaby  

Jednostka zewnętrzna Dobry/Słaby  
3 Jakość Wody i Przygotowanie Systemu Jakość wody w obiegu pierwotnym L
4 Przewody hydrauliczne Łączna długość przewodów Z zewnątrz do wewnątrz m  
5  Różnica wysokości Z zewnątrz do wewnątrz m  
6  System chemicznie oczyszczony i wypłu-

kany
Tak/Nie  

7  Rodzaj i grubość izolacji  
8 Okablowanie elektryczne Użyte właściwe kable  
9  Dostęp serwisowy elektryczny Dobry/Słaby

10  Podłączenie do zasilania sieciowego Okablowanie elektryczne jednostki 
zewnętrznej

  
Rodzaj  
Rozmiar  

Okablowanie elektryczne jednostki 
wewnętrznej

 
Rodzaj  
Rozmiar  

11  Podłączenie przewodów sterujących   
12 Zabezpieczenie przed zamarzaniem Patrz wytyczne dotyczące produktu. (Patrz również nota do rozdziału 4.2.)  %  
13 Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku(ach) wy-

równawczym(ych) przed napełnieniem
  Tak/Nie  

14 Podniesienie ciśnienia pierwotnego obiegu 
grzewczego do 1 bara

  Tak/Nie  

15 Uwolnienie powietrza z systemu   Tak/Nie  

Lista sprawdzająca - jednostka zewnętrzna (typu PAKIETOWEGO)
16 Informacje dotyczące jednostki zewnętrznej Nr Modelu  Nr Fabryczny  

17
Źródło zasilania elektrycznego (V) 1ø L - N

3ø L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1

18 Nadmierne wibracje/hałas Kompresor  Tak/Nie
Wentylator  Tak/Nie

19 Jednostka zamontowana na podkładkach antywibracyjnych (Tico Pads) Tak/Nie
20 Przewidziano miejsce na usuwanie kondensatu Tak/Nie

W przypadku instalacji w obszarach o twardej wodzie, zalecane jest zastosowanie się do wskazówek, zawartych w rozdziale 4.2 - Informacje ogólne. 

Notatki/Uwagi:

Uruchomienie6

Czynności przed uruchomieniem - obieg przenośny / CWU
Wstępna procedura napełniania:
Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rur i armatury są szczelne i zabezpieczone.
Otworzyć najbardziej oddalony kran/spust CWU. 
Powoli/stopniowo otworzyć dopływ wody z sieci wodociągowej aby rozpocząć napełnianie urządzenia oraz przewodów CWU.
Najbardziej odległy kran należy pozostawić otwartym, aby uwolniło się przez niego powietrze, uwięzione w instalacji.
Zamknąć kran/spust, aby instalacja pozostawała w całości napełniona.
Uwaga:  Jeśli moduł wewnętrzny jest wyposażony w grzałkę nurkową, NIE podłączać grzałki do zasilania przed całkowitym napełnieniem zbiornika CWU. NIE 

podłączać grzałki nurkowej do zasilania również wówczas, kiedy w zbiorniku CWU znajdują się jakiekolwiek pozostałości odkażających środków chemicz-
nych, gdyż może to spowodować zbyt wczesną awarię grzałki.

 
Wstępna procedura przepłukiwania:
Podłączyć system do zasilania elektrycznego w celu podgrzania zawartości modułu wewnętrznego do temperatury ok. 30 - 40°C.
Spuścić wodę z systemu w celu usunięcia wszelkich pozostałości/zanieczyszczeń po pracach instalacyjnych.  Użyć zaworu spustowego modułu wewnętrznego do spuszcze-
nia ogrzanej wody w bezpieczny sposób z wykorzystaniem węża.
Po zakończeniu zamknąć zawór spustowy, napełnić ponownie system i ponownie go uruchomić.
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Usuwanie Podstawowych Usterek Modułu Wewnętrznego
L.p. Symptom usterki Możliwa przyczyna Wyjaśnienie - Rozwiązanie

1 Ekran sterownika 
głównego nie wyświetla 
żadnych informacji

1. Sterownik główny nie jest podłączony do 
zasilania

1. Sprawdzić LED2 na regulatorze FTC4. (Patrz <Rysunek 5.2.1>.)
(i) Kiedy świeci się LED2.

Sprawdzić ewentualne uszkodzenie lub wadą styków sterownika głównego.
(i) Kiedy miga LED2.

Patrz nr 5 poniżej
(i) Kiedy LED2 się nie świeci.

Patrz nr 4 poniżej

2. Sterownik główny jest podłączony do zasilania 
lecz na ekranie głównego sterownika nic się 
nie pojawia. 

2. Dokonać następujących sprawdzeń:
•  Odłączyć złącze pomiędzy kablem sterownika głównego a pulpitem sterowniczym 
regulatora FTC4.    

• Jeśli nie wyświetla się komunikat „Proszę czekać”, oznacza to awarię sterownika 
głównego.
• Patrz nr 2 poniżej, jeżeli komunikat „Proszę czekać” się wyświetla.

2 Komunikat „Proszę 
czekać” na sterowniku 
głównym nie przestaje się 
wyświetlać.

1. Komunikat „Proszę Czekać” wyświetla się nie 
dłużej niż 6 minut.

1. Prawidłowe działanie.

2. Brak komunikacji pomiędzy sterownikiem 
głównym a regulatorem FTC4.

2, 
3.

Sprawdzenie/procedura uruchomienia sterownika głównego.
(i)  Jeżeli wyświetla się „0%” lub „50-99%”, oznacza to, iż nastąpił błąd w komunikacji 

pomiędzy głównym sterownikiem a pulpitem sterowniczym regulatora FTC4.
• Sprawdzić łączenie kabli na sterowniku głównym.
• Wymienić sterownik główny lub pulpit sterowniczy regulatora FTC4.

(ii)  Jeżeli wyświetla się „1-49%”, oznacza to, iż nastąpił błąd w komunikacji pomiędzy 
jednostką zewnętrzną a panelem sterowniczym regulatora FTC4.

•  Sprawdzić łączenie kabli  pulpitu sterowniczego jednostki zewnętrznej i pulpitu 
sterowniczego regulatora FTC4. 
(Upewnić się, że S1 i S3 nie są ze sobą połączone a S3 jest w podłączony w bezpieczny 
sposób, bez uszkodzenia (Patrz rozdział 4.6.)

• Wymienić pulpit sterowniczy jednostki zewnętrznej i/lub regulatora FTC4.

3. Brak komunikacji pomiędzy regulatorem FTC4 
a jednostką zewnętrzną.

3 Ekran główny pojawia się 
po naciśnięciu przycisku 
„WŁ", lecz znika po 
sekundzie.

Funkcje sterownika głównego nie działają przez 
chwilę po zmianie ustawień w menu serwisowym. 
Dzieje się tak dlatego, że system wymaga czasu, 
aby zastosować zmiany.  

Prawidłowe działanie. 
Jednostka wewnętrzna dostosowuje się do zaktualizowanych ustawień, dokonanych w menu 
serwisowym.  Normalna praca rozpocznie się po krótkiej chwili. 

4 LED2 na regulatorze FTC4 
nie świeci.
(Patrz <Rysunek 5.2.1>.)

Kiedy LED1 na regulatorze FTC4 również nie świeci.  
(Patrz <Rysunek 5.2.1>.)
<Regulator FTC4 zasilany przez jednostkę 
zewnętrzną.>

1. Jednostka zewnętrzna nie jest zasilana 
napięciem znamionowym. 

1. Sprawdzić napięcie na zaciskach L i N lub L3 i N na zewnętrznej tablicy zasilającej.  (Patrz 
rozdział 4.6.)
•   Jeśli napięcie nie jest na poziomie od 220 do 240V AC, sprawdzić ewentualne 
uszkodzenie kabli zasilających jednostki zewnętrznej i kabli wyłącznika.

•   Jeśli napięcie jest na poziomie od 220 do 240V AC, patrz „2” poniżej.
2. 2.  Uszkodzona płytka drukowana sterownika 

zewnętrznego. 
2. Sprawdzić napięcie na zaciskach S1 i S2 jednostki zewnętrznej.  (Patrz rozdział 4.6.)

•   Jeśli napięcie nie jest na poziomie od 220 do 240V AC, sprawdzić bezpiecznik 
zewnętrznego pulpitu sterowniczego oraz ewentualne uszkodzenie kabli.

•   Jeśli napięcie jest na poziomie od 220 do 240V AC, patrz „3” poniżej.
3.  Regulator FCT4 nie jest zasilany napięciem 

220 do 240V AC.
3. Sprawdzić napięcie na zaciskach S1 i S2 modułu wewnętrznego.  (Patrz rozdział 4.6.)

•   Jeśli napięcie nie jest na poziomie od 220 do 240V AC, sprawdzić ewentualne 
uszkodzenie kabli regulatora FTC4 - jednostki zewnętrznej.

•   Jeśli napięcie jest na poziomie od 220 do 240V AC, patrz „4” poniżej.
4. Usterka FTC4. 4. Sprawdzić pulpit sterowniczy regulatora FTC4.

• Sprawdzić bezpiecznik regulatora FTC4 na pulpicie sterowniczym.
• Sprawdzić ewentualne uszkodzenie okablowania.
•  Jeśli nie stwierdzono problemu z okablowaniem, pulpit sterowniczy regulatora FTC4 jest 
uszkodzony.

5. Wadliwe okablowanie złącza. 5. Sprawdzić to okablowanie.
•  Jeśli złącza są połączone nieprawidłowo, połączyć ponownie, stosując się do zaleceń 
poniżej.  (Patrz rozdział 4.6.)

S1

S2

S3

L

N

CN01

CN01

Moduł wewnętrzny NIE POSIADA ODPOWIETRZENIA. Zgodnie z przepisami, 
obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, przegląd systemu musi być dokonywany raz 
do roku  przez wykwalifikowaną osobę.  Serwisowanie i konserwacja jednostki 
zewnętrznej powinno być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez przeszkolone-
go technika Mitsubishi Electric, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.  
Wszelkie prace elektryczne powinny być wykonane przez zawodowego elektryka 
z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie prac elektrycznych.  

Wszelkie prace serwisowe lub samodzielne naprawy czy modyfikacje, dokonywa-
ne przez nieupoważnioną osobę, mogą skutkować unieważnieniem Gwarancji i/
lub spowodować uszkodzenie modułu wewnętrznego oraz narazić zdrowie osób. 
* Przepisy budowlane - Anglia i Walia Część G3, Szkocja część P3, Irlandia Pół-

nocna część P5.  Dla instalacji poza Wielką Brytanią, należy postępować zgod-
nie z odpowiednimi krajowymi przepisami, dotyczącymi systemów magazyno-
wani gorącej wody, nieposiadających odpowietrzenia. 

Regulator 
FTC4 
zasilany przez 
jednostkę 
zewnętrzną.

Czarny

Pulpit  
sterowniczy 
modułu 
wewnętrznego

CZARNY
ŻÓ

ŁTY
ŻÓ

ŁTY
CZARNY
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L.p. Symptom usterki Możliwa przyczyna Wyjaśnienie - Rozwiązanie

4. LED2 na regulatorze 
FTC4 nie świeci.
(Patrz Rysunek 
<5.2.1>)

<Regulator FTC4 zasilany z niezależnego źródła.
1. Regulator FCT4 nie jest zasilany napięciem 220 do 

240V AC.
1. Sprawdzić napięcie na zaciskach L i N na wewnętrznej łączówce zasilającej. (Patrz rozdział 4.6.)

•    Jeśli napięcie nie jest od 220 do 240V AC, sprawdzić ewentualne uszkodzenie kabli 
zasilających.

•  Jeśli napięcie jest na poziomie od 220 do 240VV AC, patrz „2” poniżej.
2. Nie ma problemów, wynikających ze sposobu 

połączenia złączy.
2. Sprawdzić ewentualne uszkodzenie okablowania pomiędzy złączami.

•  Jeśli złącza są połączone nieprawidłowo, połączyć ponownie, stosując się do zaleceń 
poniżej.  (Patrz rozdział 4.6 oraz schemat okablowania na skrzynce sterowniczej i 
elektrycznej.)

L

N

CN01

CN01

S1

S2

S3

•  Jeśli nie stwierdzono problemu z okablowaniem, patrz 3 poniżej.

3. Usterka FTC4. 3. Sprawdzić pulpit sterowniczy regulatora FTC4.
• Sprawdzić bezpiecznik regulatora FTC4 na pulpicie sterowniczym.
• Sprawdzić ewentualne uszkodzenie okablowania.
•  Jeśli nie stwierdzono problemu z okablowaniem, pulpit sterowniczy regulatora FTC4 jest 
uszkodzony.

Kiedy LED1 na regulatorze FTC4 świeci. Sprawdzić ponownie ustawienia adresu układu chłodniczego na jednostce zewnętrznej.
Ustawić adres układu chłodniczego na „0”.
(Ustawić adres układu chłodniczego za pomocą SW1(3 - 6) na płytce drukowanej sterownika 
zewnętrznego. 

Nieprawidłowe ustawienie adresu układu 
chłodniczego dla jednostki zewnętrznej. 
(Żaden z adresów układu chłodniczego nie jest 
ustawiony na „0”.)

5 LED2 na regulatorze 
FTC4 miga.  
(Patrz Rysunek 
<5.2.1>)

Kiedy LED1 na regulatorze FTC4 również miga. Sprawdzić ewentualne wadliwe połączenie pomiędzy regulatorem FCT4 a jednostką zewnętrzną
Wadliwe połączenie pomiędzy regulatorem FCT4 
a jednostką zewnętrzną 

Kiedy LED1 na regulatorze FTC4 świeci. 
1. Wadliwe okablowanie w sterowniku głównym

Wiele jednostek wewnętrznych zostało podłączo-
nych do jednej jednostki zewnętrznej.  

1. Sprawdzić ewentualne wadliwe okablowanie w sterowniku głównym.
Liczba jednostek wewnętrznych, które mogą być podłączone do jednej jednostki zewnętrznej 
wynosi jeden.  Dodatkowe jednostki wewnętrzne muszą być podłączone indywidualnie do 
pojedynczej jednostki zewnętrznej.  

2. Zwarcie przewodów w sterowniku głównym. 2.,3. Usunąć kable sterownika głównego i sprawdzić LED2 na regulatorze  FTC4.  (Patrz Rysunek 
5.2.1)
 Jeśli LED2 miga, sprawdzić zwarcie przewodów w sterowniku głównym.
•Jeśli LED2 świeci, okablować sterownik główny ponownie oraz:
- jeżeli LED2 miga, sterownik główny jest uszkodzony;  
- jeżeli LED2 świeci, wadliwe okablowanie sterownika głównego zostało naprawione.

3. Awaria sterownika głównego

6 LED4 na regulatorze 
FTC4 nie świeci.
(Patrz rysunek 
<5.2.1>)

1. Karta pamięci SD NIE JEST włożona do gniazda 
karty pamięci właściwą stroną.

1. Włożyć kartę pamięci SD poprawnie, aż będzie słychać, jak wskakuje na miejsce. 

2. Użyto karty pamięci, niezgodnej ze standardem 
SD.

2. Użyć karty pamięci SD, spełniającej standardy SD. (Patrz rozdział 5.5)

LED4 na regulatorze 
FTC4 miga. (Patrz 
rysunek <5.2.1>)

1. Karta jest pełna, brak miejsca. 1. Przenieść lub usunąć dane, lub wymień kartę pamięci SD na nową. 
2. Ochrona przed zapisem. 2. Zwolnić przełącznika blokady zapisu.  
3. Karta NIE sformatowana.  3. Patrz „5.5 Korzystanie z karty pamięci SD”.
4. Karta sformatowana w systemie plików NTFS 4. Regulator FCT4 nie jest kompatybilny z plikami systemu NTFS. Użyć karty pamięci SD sforma-

towanej w systemie plików FAT.  
7 Brak w kranie wody 

ciepłej.
1. Magistrala zimnej wody odłączona. 1. Sprawdzić i otworzyć zawór odcinający.  
2. Filtr siatkowy (dostarczany we własnym zakresie) 

zatkany. 
2. Odciąć dopływ wody i wyczyścić filtr.  

8 Z kranu leci zimna 
woda. 

1. Koniec ciepłej wody. 1. Upewnić się, że tryb CWU działa i poczekać, aż zbiornik CWU ponownie się nagrzeje.  
2. Wybrano tryb wyłączenia podgrzewu CWU, regula-

tora czasowego lub tryb wakacyjny. 
2. Sprawdzić ustawienia i zmienić odpowiednio.  

3. Pompa ciepła nie działa. 3. Sprawdź pompę ciepła - odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.
4. Aktywowane samoczynnie odcięcie podgrzewacza 

wspomagającego.
4. Sprawdź termostat podgrzewacza wspomagającego i zresetować ręcznie, jeśli jest to bezpiecz-

ne.   
Przycisk resetowania znajduje się z boku podgrzewacza wspomagającego, pod białą gumową 
osłoną.  Sprawdzić położenie przycisku na schemacie komponentów (rozdział 3).

5. Aktywowany samoczynnie wyłącznik prądu upływo-
wego dla podgrzewacza wspomagającego (ECB1).

5. Sprawdzić przyczynę i skasować jeśli jest to bezpieczne.  

6. Aktywowane samoczynne odcięcie termiczne pod-
grzewacza wspomagającego, niepowodzenie przy 
próbie resetowania za pomocą przycisku ręcznego 
resetu.

6. Sprawdzić rezystancję odcięcia termicznego, jeśli otwarta, to połączenie jest przerwane i pod-
grzewacz wspomagający należy wymienić. 
Skontaktować się z dealerem Mitsubishi Electric.  

7. Aktywowane samoczynnie odcięcie grzałki nurko-
wej.

7. Sprawdzić termostat grzałka nurkowej i wcisnąć przycisk resetowania ręcznego, znajdujący się 
na grzałce, jeśli jest to bezpieczne.   Jeżeli grzałka pracowała nie będąc zanurzoną w wodzie, 
mogła ulec uszkodzeniu, należy ją zatem wymienić na nową. 

8. Aktywowany samoczynnie wyłącznik grzałki nurko-
wej (ECB2).

8. Sprawdzić przyczynę i skasować jeśli jest to bezpieczne.  

9. Awaria zaworu trójdrożnego 9. Sprawdzić podłączenie hydrauliczne/elektryczne zaworu trójdrożnego.
(i)  Ręcznie nadpisać zawór trójdrożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Obsługa 

manualna> w rozdz. 5.6.)  Jeśli zawór wciąż nie działa, patrz (ii) poniżej.
(ii)  Wymienić wężownicę zaworu trójdrożnego. Jeśli zawór wciąż nie działa, patrz (iii) poniżej.
(ii)  Wymienić zawór trójdrożny. (Patrz instrukcja obsługowa.)

Czarny

Pulpit 
sterowniczy 
modułu 
wewnętrznego

ŻÓ
ŁTY

ŻÓ
ŁTY

C
ZAR

N
Y

Regulator 
FTC4 zasilany 
z niezależnego 
źródła.

CZARNY
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9 Grzanie wody trwa 
dłużej niż powinno.  

1. Pompa ciepła nie działa. 1. Sprawdź pompę ciepła - odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.

2. Aktywowane samoczynnie odcięcie podgrzewacza 
wspomagającego.

2. Sprawdź termostat podgrzewacza wspomagającego i zresetować ręcznie, jeśli jest to bez-
pieczne.   
Przycisk resetowania znajduje się z boku podgrzewacza wspomagającego, pod białą gumową 
osłoną.  Sprawdzić położenie przycisku na schemacie komponentów (rozdział 3).

3. Aktywowany samoczynnie wyłącznik podgrzewa-
cza wspomagającego (ECB1).

3. Sprawdzić przyczynę i skasować jeśli jest to bezpieczne.  

4. Aktywowane samoczynne odcięcie termiczne pod-
grzewacza wspomagającego, niepowodzenie przy 
próbie resetowania za pomocą przycisku ręcznego 
resetu.

4. Sprawdzić rezystancję odcięcia termicznego, jeśli otwarta, to połączenie jest przerwane i pod-
grzewacz wspomagający należy wymienić. 
Skontaktować się z dealerem Mitsubishi Electric.  

5. Aktywowane samoczynnie odcięcie grzałki nurko-
wej.

5. Sprawdzić termostat grzałka nurkowej i wcisnąć przycisk resetowania ręcznego, znajdujący 
się na grzałce, jeśli jest to bezpieczne.   Jeżeli grzałka pracowała nie będąc zanurzoną w wo-
dzie, mogła ulec uszkodzeniu, należy ją zatem wymienić na nową. 

6. Aktywowany samoczynnie wyłącznik grzałki nurko-
wej (ECB2).

6. Sprawdzić przyczynę i skasować jeśli jest to bezpieczne.  

10 Temperatura wody 
w zbiorniku CWU 
spadła.

Gdy podgrzewanie CWU nie jest uruchomione, zbiornik 
CWU emituje ciepło i temperatura wody spada do 
pewnego poziomu. Jeżeli woda w zbiorniku CWU jest 
podgrzewana z dużą częstotliwością z powodu znacz-
nego spadku temperatury wody, dokonać poniższych 
sprawdzeń.

1. Wycieku wody z przewodów, podłączonych do 
zbiornika CWU 

1. Podjąć następujące działania.
•  Dokręcić nakrętki mocujące przewody do zbiornika CWU.
•  Wymienić materiały uszczelniające.
•  Wymienić przewody.

2. Materiał izolacyjny luźny lub zszedł z przewodów. 2. Naprawić izolację.

3. Awaria zaworu trójdrożnego 3. Sprawdzić podłączenie hydrauliczne/elektryczne zaworu trójdrożnego.
(i)  Ręcznie nadpisać zawór trójdrożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Obsługa ma-

nualna> w rozdz. 5.6.)  Jeśli zawór wciąż nie działa, patrz (ii) poniżej.
(ii)  Wymienić wężownicę zaworu trójdrożnego. Jeśli zawór wciąż nie działa, patrz (iii) poniżej.
(ii)  Wymienić zawór trójdrożny. (Patrz instrukcja obsługowa.)

11 Gorąca  lub  c iep ła 
woda z kranu wody 
zimnej.  

Ciepło z przewodów z gorącą wodą emituje na przewody 
zimnej wody.  

Zaizolować/zmienić przebieg przewodów hydraulicznych.  

12 Wyciek wody 1. Źle uszczelnione połączenia elementów obiegu 
wody 

1. Dokręcić połączenia zgodnie z wymaganiami.  

2. Kończy się okres eksploatacji elementów obiegu 
wody 

2. Sprawdzić oczekiwany okres eksploatacji elementów obiegu wody w KATALOGU  CZĘŚCI w 
instrukcji serwisowej i zastąpić je w razie potrzeby.  

13 System grzewczy nie 
osiąga nastawionej 
temperatury.  

1. Wybrano tryb wyłączenia podgrzewu CWU, regula-
tora czasowego lub tryb wakacyjny. 

1. Sprawdzić ustawienia i zmienić odpowiednio.  

2. Sprawdzić ustawienia i zmienić odpowiednio.  2. Sprawdzić stan baterii i wymienić, jeśli rozładowana.  

3. Czujnik temperatury znajduje się w pomieszczeniu, 
którego temperatura jest inna w porównaniu do 
temperatury w pozostałej części budynku.  

3. Przenieść czujnik temperatury do bardziej odpowiedniego pomieszczenia.  

4. Pompa ciepła nie działa. 4. Sprawdź pompę ciepła - odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.

5. Aktywowane samoczynnie odcięcie podgrzewacza 
wspomagającego.

5. Sprawdź termostat podgrzewacza wspomagającego i zresetować ręcznie, jeśli jest to bez-
pieczne.   
Przycisk resetowania znajduje się z boku podgrzewacza wspomagającego, pod białą gumową 
osłoną.  (Patrz schemat komponentów w rozdziale 3 dla określenia umiejscowienia.)

6. Aktywowany samoczynnie wyłącznik podgrzewa-
cza wspomagającego (ECB1).

6. Sprawdzić przyczynę i skasować jeśli jest to bezpieczne.  

7. Aktywowane samoczynne odcięcie termiczne pod-
grzewacza wspomagającego, niepowodzenie przy 
próbie resetowania za pomocą przycisku ręcznego 
resetu.

7. Sprawdzić rezystancję odcięcia termicznego, jeśli otwarta, to połączenie jest przerwane i pod-
grzewacz wspomagający należy wymienić. 
Skontaktować się z dealerem Mitsubishi Electric.  

8. Nieprawidłowo dobrane wymiary emitera ciepła.  8. Sprawdzić czy powierzchnia grzewcza emitera ciepła jest wystarczająca,  
Zwiększyć rozmiar w razie potrzeby.

9. Awaria zaworu trójdrożnego 9. Sprawdzić podłączenie hydrauliczne/elektryczne zaworu trójdrożnego.
(i)  Ręcznie nadpisać zawór trójdrożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Obsługa ma-

nualna> w rozdz. 5.6.) Jeśli zawór trójdrożny wciąż nie działa, patrz (ii) poniżej.
(ii)  Wymienić wężownicę zaworu trójdrożnego. Jeśli wężownica zaworu trójdrożnego została 

wymieniona a zawór wciąż nie działa, patrz (iii) poniżej.
(ii)  Wymienić zawór trójdrożny. (Patrz instrukcja obsługowa.)

10. Problem z baterią (*tylko sterowanie bezprzewodo-
we) 

10. Sprawdzić stan baterii i wymienić, jeśli rozładowana.  

11. Jeśli zainstalowany jest zbiornik mieszający, 
natężenie przepływu między zbiornikiem miesza-
jącym a modułem wewnętrznym jest mniejsze, niż 
pomiędzy zbiornikiem mieszającym a systemem 
lokalnym.  

11. Zwiększyć natężenie przepływu między zbiornikiem mieszającym a modułem wewnętrznym, 
zmniejszyć natężenie przepływu między zbiornikiem mieszającym a systemem lokalnym.     
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L.p. Symptom usterki Możliwa przyczyna Wyjaśnienie - Rozwiązanie

14 Przy dwustrefowej 
regulacji temperatu-
ry, tylko Strefa2 nie 
osiąga nastawionej 
temperatury.   

1. Kiedy Strefa1 i Strefa2 są jednocześnie w trybie 
grzania, temperatura ciepłej wody w Strefie2 nie 
przekracza temperatury ciepłej wody w Strefie1.  

1. Prawidłowa praca, działania nie są konieczne

2. Wadliwe okablowanie zaworu mieszającego ste-
rowanego silnikiem 

2. Patrz „5.3 Okablowanie dla dwustrefowej regulacji temperatury”  

3. Wadliwa instalacja zaworu mieszającego sterowa-
nego silnikiem 

3. Sprawdzić prawidłowość instalacji. (Patrz instrukcja dostarczana z każdym zaworem miesza-
jącym sterowanym silnikiem.) 

4. Nieprawidłowe ustawienie Czasu działania 4. Sprawdzić prawidłowość ustawienia Czasu działania

5. Awaria zaworu mieszającego sterowanego silni-
kiem 

5. Sprawdzić zawór mieszający. (Patrz instrukcja dostarczana z każdym zaworem mieszającym 
sterowanym silnikiem.) 

15 Kiedy podłączona jest 
jednostka zewnętrzna 
PUHZ-FRP, tryb CWU 
lub Ogrzewania nie 
chce działać.

W ustawieniach jednostki zewnętrznej wybrano jako 
priorytet obsługę klimatyzatora a nie obsługę modułu 
wewnętrznego, a w ustawieniach sterownika głównego 
wyłączono tryb „Podgrzewacz elektryczny (Ogrzewanie)” 
lub „Podgrzewacz elektryczny (CWU)”. 

Włączyć tryb „Podgrzewacz elektryczny (Ogrzewanie)” lub „Podgrzewacz elektryczny (CWU) za 
pomocą sterownika głównego.

16 Kiedy w systemie 
podłączona jest 
jednostka zewnętrzna 
PUHZ-FRP i pracuje w 
procesie rekuperacji, 
temperatura zadana 
nie jest osiągana.

W ustawieniach jednostki zewnętrznej wybrano jako 
priorytet obsługę klimatyzatora a nie obsługę mo-
dułu wewnętrznego, jednostka zewnętrzna reguluje 
częstotliwość kompresora w zależności od obciążenia 
klimatyzatora. CWU i ogrzewanie działają według tej 
częstotliwości.

Prawidłowa praca, działania nie są konieczne
Jeśli system powietrze-woda ma priorytet, Hz może być regulowane w zależności od obciążenia 
CWU lub ogrzewania.  Więcej szczegółów w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej PUHZ-FRP.

17 Po pracy w trybie 
CWU, temperatura 
pomieszczeń wzrasta 
nieznacznie. 

Pod koniec pracy w trybie CWU zawór trójdrożny kieruje 
ciepłą wody z dala od obiegu CWU, do obiegu ogrzewa-
nia pomieszczeń.
Ma to na celu ochronę elementów modułu wewnętrzne-
go przed przegrzaniem.  
Ilości ciepłej wody kierowanej do obiegu ogrzewania 
pomieszczeń jest różna i zależy od typu systemu oraz 
ułożenia przewodów hydraulicznych pomiędzy płytowym 
wymiennikiem ciepła a modułem wewnętrznym.

Prawidłowa praca, działania nie są konieczne

18 Temperatura pomiesz-
czeń wzrasta w czasie 
pracy w trybie CWU. 

Awaria zaworu trójdrożnego Sprawdzić działanie zaworu trójdrożnego.
(i)  Ręcznie nadpisać zawór trójdrożny za pomocą sterownika głównego. (Patrz <Obsługa 

manualna> w rozdz. 5.6.) Jeśli zawór trójdrożny wciąż nie działa, patrz (ii) poniżej.
(ii)  Wymienić wężownicę zaworu trójdrożnego. Jeśli wężownica zaworu trójdrożnego została 

wymieniona a zawór wciąż nie działa, patrz (iii) poniżej.
(ii)  Wymienić zawór trójdrożny. (Patrz instrukcja obsługowa.)

19 Wyciek wody z za-
woru nadmiarowego 
ciśnieniowego
(Obieg pierwotny)

1. Jeśli wyciek jest ciągły - zawór nadmiarowy ciśnie-
niowy może być uszkodzony.

1. Obrócić uchwyt zaworu nadmiarowego ciśnieniowego w celu sprawdzenia pod kątem obecno-
ści ciał obcych w zaworze.  Jeżeli problem nie jest wciąż rozwiązany, wymienić zawór nadmia-
rowy ciśnieniowy na nowy.

2. Jeśli wyciek jest przerywany - możliwy spadek 
ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym/uszkodzenie 
naczynia przeponowego. 

2. Sprawdzić ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym.   
Podnieść ciśnienie ponownie do 1 bara, jeśli konieczne. 
W przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego, wymienić zbiornik wyrównawczy na nowy.

20 Wyciek wody z za-
woru nadmiarowego 
ciśnieniowego (ele-
ment dostarczanego 
wyposażenia).
(Obieg sanitarny)

1. Jeśli wyciek jest ciągły - dostarczony przez insta-
latora we własnym zakresie zawór nadmiarowy 
ciśnieniowy nie działa. 

1. Sprawdzić działanie zaworu nadmiarowego ciśnieniowego i wymienić w razie potrzeby.

2. Jeśli wyciek jest ciągły -  gniazdo zaworu nadmia-
rowego ciśnieniowego może być uszkodzone.

2. Obrócić uchwyt zaworu nadmiarowego ciśnieniowego w celu sprawdzenia pod kątem obecno-
ści ciał obcych w zaworze.  Jeżeli problem nie jest wciąż rozwiązany, wymienić zawór nadmia-
rowy ciśnieniowy na nowy. 

3. Jeśli wyciek jest przerywany - możliwy spadek 
ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym/uszkodzenie 
naczynia przeponowego. 

3. Sprawdzić ciśnienie po stronie gazu w zbiorniku wyrównawczym. 
Podnieść ciśnienie do prawidłowego ciśnienia wstępnego, jeśli konieczne. 
W przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego, wymienić zbiornik wyrównawczy na nowy, 
z odpowiednim ciśnieniem wstępnym.

4. W zbiorniku CWU mógł nastąpić wsteczny prze-
pływ.

4. Sprawdzić ciśnienie po stronie gazu w zbiorniku CWU. Jeżeli ciśnienie w zbiorniku CWU jest 
zbliżone do ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej, dostarczana zimna woda, która miesza 
się z wodą, dopływającą z sieci wodociągowej, mogła wstecznie popłynąć do zbiornika CWU.  
Zbadać źródło wstecznego przepływu i usunąć błąd w instalacji rurowej/konfiguracji armatury.  
Zmienić ciśnienie dostarczanej zimnej wody.

21 Wyciek wody z za-
woru nadmiarowego 
ciśnieniowo - tem-
peraturowego (tylko 
EHPT20X-VM2HB) 
(Obieg sanitarny)

1. Jeśli wyciek jest ciągły - dostarczony przez insta-
latora we własnym zakresie zawór nadmiarowy 
ciśnieniowy nie działa. 

1. Sprawdzić działanie zaworu nadmiarowego ciśnieniowego i wymienić w razie potrzeby.

2. Jeśli wyciek jest ciągły - zawór nadmiarowy ciśnie-
niowo - temperaturowy może być uszkodzony.

2. Obrócić uchwyt zaworu nadmiarowego ciśnieniowo - temperaturowego w celu sprawdzenia 
pod kątem obecności ciał obcych w zaworze.  Jeżeli problem nie jest wciąż rozwiązany, wy-
mienić zawór nadmiarowy ciśnieniowo - temperaturowy na nowy.

3. Jeśli wyciek jest przerywany - możliwy spadek 
ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym/uszkodzenie 
naczynia przeponowego. 

3. Sprawdzić ciśnienie po stronie gazu w zbiorniku wyrównawczym. 
Podnieść ciśnienie do prawidłowego ciśnienia wstępnego, jeśli konieczne. 
W przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego, wymienić zbiornik wyrównawczy na nowy, 
z odpowiednim ciśnieniem wstępnym.

4. W zbiorniku CWU mógł nastąpić wsteczny prze-
pływ. 

4. Sprawdzić ciśnienie w zbiorniku CWU. Jeżeli ciśnienie w zbiorniku CWU jest zbliżone do ci-
śnienia w sieci wodociągowej zasilającej, dostarczana zimna woda, która miesza się z wodą, 
dopływającą z sieci wodociągowej, mogła wstecznie popłynąć do zbiornika CWU.  Zbadać 
źródło wstecznego przepływu i usunąć błąd w instalacji rurowej/konfiguracji armatury.  Zmienić 
ciśnienie dostarczanej zimnej wody.

5. Urządzenie uległo przegrzaniu - zabezpieczenia 
termiczne zawiodły.   

5. Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła i grzałek nurkowych.   
Spuścić wodę.  
Odczekać, aż woda zejdzie. Odciąć dopływ wody i wymienić w przypadku awarii.  
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Konserwacja Coroczna
Istotne jest, aby moduł wewnętrzny był serwisowany co najmniej raz w roku przez wykwalifikowaną osobę, wszelkie niezbędne części wymienne powinny być zakupione od 
Mitsubishi Electric.  NIGDY nie omijać urządzeń zabezpieczających ani nie eksploatować urządzenia, które nie jest w pełni operacyjne.  

<Opróżnianie modułu wewnętrznego i jego obiegu pierwotnego ogrzewania (lokalnego)>
OSTRZEŻENIE: WODA OPRÓŻNIANA Z URZĄDZENIA MOŻE BYĆ GORĄCA
1. Przed przystąpieniem do opróżnienia modułu wewnętrznego, odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, aby zapobiec spaleniu grzałki nurkowej i podgrzewacza 

wspomagającego. 
2. Odciąć dopływ zimnej wody do zbiornika CWU.
3. Przymocować wąż do kurka spustowego zbiornika CWU (pozycja 17 na rysunku 3.1 - 3.5).   Wąż powinien być w stanie wytrzymać wysokie temperatury, ponieważ spusz-

czana woda może być gorąca. Wąż powinien odprowadzać wodę do miejsca, znajdującego się poniżej dna zbiornika CWU,  aby nastąpiło syfonowanie.
Otworzyć kran ciepłej wody aby rozpocząć opróżnianie bez podciśnienia.

4. Po opróżnieniu zbiornika CWU, zakręcić kurek spustowy zbiornika oraz ciepłej wody. 
5. Podłączyć wąż do kurka spustowego podgrzewacza wspomagającego i kurka spustowego obiegu wodnego (pozycja 13 i 16 na rysunku 3.1 - 3.5).   Wąż powinien być w 

stanie wytrzymać wysokie temperatury, ponieważ spuszczana woda może być gorąca. Wąż powinien odprowadzać wodę do miejsca, znajdującego się poniżej dna zbior-
nika CWU,  aby nastąpiło syfonowanie. Otworzyć zawory pompy i filtra.

6. Po opróżnieniu modułu wewnętrznego w filtrze wciąż pozostaje woda.
Opróżnić filtr, zdejmując jego obudowę.

<Punkty przeglądu rocznego>
Wykorzystać Dziennik Rocznych Czynności Serwisowych jako wskazówki w zakresie niezbędnego przeglądu modułu wewnętrznego i jednostki zewnętrznej.  

L.p. Symptom usterki Możliwa przyczyna Wyjaśnienie - Rozwiązanie

22 Wyciek wody 　z zaworu 
rozprężnego - elementu 
zestawu　sterującego 
wlotowego)
(tylko EHPT20X-
VM2HB) (obieg 
sanitarny).

1. Jeśli wyciek jest ciągły - dostarczony przez 
instalatora we własnym zakresie zawór 
nadmiarowy ciśnieniowy nie działa. 

1. Sprawdzić działanie zaworu nadmiarowego ciśnieniowego i wymienić w razie potrzeby.

2. Jeśli wyciek jest ciągły - zawór rozprężny może 
być uszkodzony.

2. Obrócić uchwyt zaworu rozprężnego w celu sprawdzenia pod kątem obecności ciał obcych w 
zaworze.  Jeżeli problem nie jest wciąż rozwiązany, wymienić zawór rozprężny na nowy.

3. Jeśli wyciek jest przerywany - możliwy spadek 
ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym/uszkodzenie 
naczynia przeponowego. 

3. Sprawdzić ciśnienie po stronie gazu w zbiorniku wyrównawczym. 
Podnieść ciśnienie do prawidłowego ciśnienia wstępnego, jeśli konieczne.
W przypadku uszkodzenia naczynia przeponowego, wymienić zbiornik wyrównawczy na 
nowy, z odpowiednim ciśnieniem wstępnym.

4. W zbiorniku CWU mógł nastąpić wsteczny 
przepływ.

4. Sprawdzić ciśnienie w zbiorniku CWU.  Jeżeli ciśnienie w zbiorniku CWU jest zbliżone do 
ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej, dostarczana zimna woda, która miesza się z 
wodą, dopływającą z sieci wodociągowej, mogła wstecznie popłynąć do zbiornika CWU. 
 Zbadać źródło wstecznego przepływu i usunąć błąd w instalacji rurowej/konfiguracji 
armatury.  Zmienić ciśnienie dostarczanej zimnej wody.

5. Urządzenie uległo przegrzaniu - zabezpieczenia 
termiczne zawiodły.  

5. Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła i grzałek nurkowych.   Spuścić wodę.  
Odczekać, aż woda zejdzie. Odciąć dopływ wody i wymienić w przypadku awarii.  

23 Pompa cyrkulacyjna 
wody głośno pracuje

W pompie cyrkulacyjnej wody znajduje się powietrze. Za pomocą odpowietrzeń automatycznych i manualnych usunąć powietrze z systemu.
Uzupełnić wodę w razie potrzeby, tak aby w obiegu pierwotnym ciśnienie wynosiło 1 bar.

24 Hałas podczas poboru 
ciepłej wody większy w 
porze porannej

1. Poluzować przewody hydrauliczne w pobliżu 
urządzenia

1. Zainstalować dodatkowe uchwyty mocujące przewodów.

2. Podgrzewacze się włączają i wyłączają 2. Prawidłowa praca, działania nie są konieczne

25 Hałas mechaniczny 
pochodzący z modułu 
wewnętrznego.

1. Podgrzewacze się włączają i wyłączają Prawidłowa praca, działania nie są konieczne

2. Zawór trójdrożny zmienia pozycję pomiędzy 
trybem CWU i ogrzewania. 

26 Pompa obiegowa 
wody nieoczekiwanie 
uruchamia się na krótką 
chwilę. 

Mechanizm zabezpieczający przed zablokowaniem 
się pompy obiegowej wody, hamujący tworzenie się 
kamienia kotłowego.

Prawidłowa praca, działania nie są konieczne

27 Mętna woda
(Obieg sanitarny)

Woda o zbyt dużej zawartości tlenu W przypadku każdego systemu pod ciśnieniem, woda wydzielać będzie pęcherzyki tlenu, gdy 
płynie z kranu.  Pęcherzyki się uspokoją. 

28 Tryb ogrzewania 
pozostaje w stanie 
gotowości od dłuższego 
czasu (nie rozpoczyna 
pracy.)  

Czas „Opóźnienia”, wybrany w „Ustawieniach trybu 
oszczędnego pompy” jest zbyt krótki.  (Idź do „Menu 
obsługowe” → „Ustawienia dodatkowe” → „Ustawienia 
trybu oszczędnego pompy”).

Wydłużyć Czas „Opóźnienia”, wybrany w „Ustawieniach trybu oszczędnego pompy”.

29 Moduł wewnętrzny, 
pracujący w trybie 
grzania przed awarią 
zasilania, pracuje 
w trybie CWU po 
przywróceniu zasilania.  

Moduł wewnętrzny jest tak zaprojektowany, aby pracować 
w trybie o wyższym priorytecie (tzn. w trybie CWU w tym 
przypadku) po przywróceniu zasilania.

• Prawidłowe działanie.
•  Po upływie maks. czasu pracy CWU lub po osiągnięciu maks. temperatury CWU, system 
przechodzi w inny tryb pracy (np. tryb ogrzewania).  
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Kody Błędów
Kod Błąd Reakcja na błąd

L3 Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody obiegowej

Możliwy spadek natężenia przepływu, sprawdzić:
• Wyciek wody  
• Zablokowanie filtra
•Działanie pompy cyrkulacyjnej wody (kod błędu może zostać wyświetlony podczas 

napełniania obiegu pierwotnego, zakończyć napełnianie i zresetować kod błędu.) 
L4 Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody w zbiorniku CWU  Sprawdzić grzałkę nurkową i jest styk.  

L5
Awaria termistora temperatury jednostki wewnętrznej (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7, 
THW8, THW9) 

Sprawdzić rezystancję termistora.  

L6 Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody obiegowej Patrz reakcja na błąd dla L3
L8  Błąd ogrzewania Ponownie podłączyć termistory, które się wypięły z systemu.   

L9
Niskie natężenie przepływu w obiegu pierwotnym, wykryte przez przełącznik przepływu (przełącz-
niki przepływu 1, 2, 3)

Patrz reakcja na błąd dla L3 Jeśli sam czujnik przepływu nie działa, należy go wymienić.
Uwaga: Zawory pompy mogą być gorące, zachować ostrożność

LC Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody obiegowej w kotle

Sprawdzić, czy ustawienie temperatury kotła na ogrzewanie przewyższa wartości gra-
niczne.   (Patrz instrukcja termistora „PAC-TH011HT-E”)
Natężenie przepływu obiegu ogrzewania z kotła mogło ulec zmniejszeniu.  Sprawdzić

• wyciek wody
• zablokowanie filtra
• działanie pompy cyrkulacyjnej wody 

LD Awaria termistora temperatury kotła (THWB1, THWB2) Sprawdzić rezystancję termistora.  
LE Błąd kotła Patrz reakcja na błąd dla L8. Sprawdź status kotła.  

LH Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody obiegowej w kotle

Natężenie przepływu obiegu ogrzewania z kotła mogło ulec zmniejszeniu.  Sprawdzić
• wyciek wody
• zablokowanie filtra
• działanie pompy cyrkulacyjnej wody.

LL Błąd ustawiania przełączników DIP na pulpicie sterowniczym regulatora FTC4  

W przypadku kotła, sprawdzić, czy przełącznik DIP SW1-1 jest ustawiony na WŁ (Z Ko-
tłem) oraz przełącznik DIP SW2-6 jest ustawiony na WŁ (Ze Zbiornikiem Mieszającym).    
W przypadku dwustrefowej regulacji temperatury, sprawdzić czy przełącznik DIP SW2-
7 jest ustawiony na WŁ (dwustrefowa) i przełącznik DIP SW2-6 jest ustawiony na WŁ 
(Ze Zbiornikiem Mieszającym).    

J0 Błąd komunikacji pomiędzy regulatorem FTC4 a odbiornikiem bezprzewodowym. Sprawdzić uszkodzenie kabla lub utratę połączenia.   
P1 Awaria termistora (temp. pomieszczeń) (TH1) Sprawdzić rezystancję termistora.  
P2 Awaria termistora (temp. czynnika chłodniczego) (TH2) Sprawdzić rezystancję termistora.  

P6 Zabezpieczenie przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła 
Patrz reakcja na błąd dla L3
Sprawdzić pod kątem wystarczającej ilości czynnika chłodniczego 

J1 - J8
Błąd komunikacji pomiędzy odbiornikiem bezprzewodowym a bezprzewodowym sterownikiem 
zdalnym.

Sprawdzić stan naładowania baterii zdalnego sterownika bezprzewodowego
Sprawdzić parowanie pomiędzy odbiornikiem bezprzewodowym a bezprzewodowym 
sterownikiem zdalnym
Przeprowadzić test komunikacji bezprzewodowej (Patrz instrukcja systemu bezprze-
wodowego)

E0 - E5 Brak komunikacji pomiędzy sterownikiem głównym a regulatorem FTC4. Sprawdzić uszkodzenie kabla lub utratę połączenia.   

E6 - EF Brak komunikacji pomiędzy regulatorem FTC4 a jednostką zewnętrzną.
Sprawdzić ewentualne wyłączenie zasilania jednostki zewnętrznej 
Sprawdzić uszkodzenie kabla lub utratę połączenia.  
Odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.

E9 Jednostka zewnętrzna nie otrzymuje sygnału z jednostki wewnętrznej. 
Sprawdzić czy obie jednostki są włączone.  Sprawdzić uszkodzenie kabla lub utratę 
połączenia.   Odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.

U*, F* Awaria jednostki zewnętrznej Odwołać się do instrukcji obsługowej jednostki zewnętrznej.

Uwaga: Aby skasować kody błędów należy wyłączyć system (Nacisnąć przycisk E, na sterowniku głównym, na 3 sekundy).
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Formularze Zmian Parametrów Technicznych
W przypadku zmiany ustawień i wprowadzenia ustawień innych niż ustawienia fabryczne, wprowadzić nowe ustawienie do kolumny „Ustawienia w miejscu instalacji”. Ułatwi 
to zmianę ustawień w przyszłości, gdyby zmienił się sposób użytkowania systemu lub nastąpiła konieczność wymiany płytki drukowanej.

Ewidencja uruchomienia/ustawień systemu w miejscu instalacji

Ekran sterownika głównego Parametry Ustawienia 
domyślne

Ustawie-
nia w 
miejscu 
insta-
lacji

Uwagi

Ekran główny Temp. ogrzewania pomieszczeń Strefa1 10°C - 30°C 20°C
Temp. ogrzewania pomieszczeń Strefa2 *1 10°C - 30°C 20°C  
Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń 
Strefa1 25°C - 60°C 45°C  

Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń 
Strefa 2 *1 25°C - 60°C 35°C  

Krzywa kompensacji - ogrzewanie Strefa1 −9°C - + 9°C 0°C
Krzywa kompensacji - ogrzewanie Strefa2 *1 −9°C - + 9°C 0°C
Tryb wakacyjny Aktywny/Nieaktywny/Ustawienie czasu —

Opcja Wymuszona CWU Wł/Wył —
CWU Wł/Wył/Programator czasowy Włączony
Ogrzewanie Wł/Wył/Programator czasowy Włączony
Tryb wakacyjny Aktywny/Nieaktywny/Ustawienie czasu —

Ustawie-
nia 

CWU Tryb pracy  Tryb normalny/Eco Tryb normalny  
Maks. temp. CWU 40°C - 60°C 50°C  
Spadek temp. CWU 5°C - 30°C 10°C
Maks. czas pracy CWU 30 - 120 minut 60 minut
Ograniczenie trybu CWU 30 - 120 minut 30 minut

Tryb ochrony przed Legionellą Aktywny Tak/Nie Tak  
Temp. wody gorącej 60°C - 70°C 65°C
Częstotliwość 1 - 30 dni 15 dni
Czas rozpoczęcia 00.00 - 23.00 03.00  
Maks. czas eksploatacji 1 - 5 godzin 3 godziny
Czas pracy przy maks. temp. 1 - 120 minut 30 min  

Ogrzewanie Tryb pracy Strefy1 Temp. pomieszczeń/Temp. przepływu/ Krzywa kom-
pensacji

Temp. pomiesz-
czeń

 

Tryb pracy Strefy2 *1 Temp. pomieszczeń/Temp. przepływu/ Krzywa kom-
pensacji

Krzywa kom-
pensacji

Krzywa kompen-
sacji 

Punkt nastawy Hi Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy1 −15°C - +35°C −15°C
Temp. przepływu Strefy1 25°C – 60°C 50°C
Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy2 *1 −15°C - +35°C −15°C
Temp. przepływu Strefy2 *1 25°C - 60°C 40°C

Punkt nastawy Lo Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy1 −15°C - +35°C 35°C
Temp. przepływu Strefy1 25°C - 60°C 25°C
Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy2 *1 −15°C - +35°C 35°C
Temp. przepływu Strefy2 25°C - 60°C 25°C

Korekta Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy1 −14°C - +34°C —
Temp. przepływu Strefy1 25°C - 60°C —
Temp. otoczenia zewnętrznego Strefy2 *1 −14°C - +34°C —
Temp. przepływu Strefy2 *1 25°C - 60°C —

Tryb wakacyjny CWU Aktywny/Nieaktywny Nieaktywny
Ogrzewanie Aktywne/Nieaktywne Aktywne
Temp. ogrzewania pomieszczeń Strefa1 10°C - 30°C 15°C
Temp. ogrzewania pomieszczeń Strefa2 *1 10°C - 30°C 15°C
Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń 
Strefa1

25°C - 60°C 35°C

Temp. przepływu - ogrzewanie pomieszczeń 
Strefa 2 *1

25°C - 60°C 25°C

Ustawienia wstępne Język ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT PL
°C/°F °C/°F °C
Wyświetlanie temp. Pomieszczenia/Zbiornik CWU/Pomieszczenia i Zbior-

nik CWU/Wył
Wyłączone

Wyświetlanie godziny rrrr/mm/dd/gg:mm (AM/PM lub tryb 24h) hh:mm
Ustawienia czujnika pomieszczeń dla Strefy1 TH1/Główne RC/RC1-8 Pomieszczeń/”Godzina/Stre-

fa”
TH1

Ustawienia czujnika pomieszczeń dla Strefy2 
*1

TH1/Główne RC/RC1-8 Pomieszczeń/”Godzina/Stre-
fa”

TH1

Wybór strefy RC pomieszczeń *1 Strefa1/Strefa2 Strefa1
Menu Serwisowe Ustawienia termi-

stora
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 pomoc-
nicze

Oszczędne ustawienia 
pompy

Wł/Wył *4 Włączony
Czas do wyłączenia pompy (3 - 60 minut) *2 10 minut

Podgrzewacz elek-
tryczny
(Ogrzewanie)

Ogrzewania pomieszczeń: Wł (używane)/Wył (nie-
używane) Włączony

Opóźnienie podgrzewacza elektrycznego (5 - 180 
minut) 30 minut

Podgrzewacz elek-
tryczny
(CWU)

CWU: Wł (używane)/Wył (nieużywane) Włączony
Opóźnienie podgrzewacza elektrycznego (15 - 30 
minut) 15 minut

Zawór mieszający - ste-
rowanie

Działanie (10 - 240 sekund) 120 sekund
Interwał (1 - 30 minut) 2 minuty

Bieg pompy Bieg pompy (1 - 5) 5
*1  Ustawienia dotyczące Strefy2 można aktywować tylko wówczas, gdy funkcjonuje dwustrefowa regulacja  temperatury (gdy przełączniki DIP SW2-6 i SW2-7 są w pozycji 

WŁ).
*2 Skrócenie „Czasu do wyłączenia pompy” może wydłużyć czas oczekiwania w trybie grzania. 

(Dalszy ciąg na następnej stronie)
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Formularze Zmian Parametrów Technicznych
Ewidencja uruchomienia/ustawień systemu w miejscu instalacji (ciąg dalszy z poprzedniej strony)

Ekran sterownika głównego Parametry Ustawienia 
domyślne

Ustawie-
nia w 
miejscu 
insta-
lacji

Uwagi

Menu Serwisowe Ustawienia źródła ciepła Standardowe/Podgrzewacz/Kocioł/Hybrydowe *3 Standardowe
Ustawienia robocze Funkcja przeciwzamro-

żeniowa 
Temp. otoczenia zewnętrznego (3 - 20°C) 5°C

Działanie jednoczesne 
(CWU/Ogrzewanie) Wł/Wył *4 Wyłączone

Temp. otoczenia zewnętrznego (−15 - +10°C) −15°C

Funkcja niskich temp. 
otoczenia

Wł/Wył *4 Wyłączone
Temp. otoczenia zewnętrznego (−15 - +10°C) −15°C

Sterowanie temp. 
pomieszczeń (Ogrze-
wanie)

Sterowanie temp. - interwał (10 - 60 minut) 10 minut
Zakres temp. przepływu Temp. min. (25 - 45°C) 30°C

Maks. temp. (35 - 60°C) 50°C

Ustawienia różn. temp. 
załączania pompy ciepła   

Wł/Wył *4 Włączony

Dolna granica (−9 - –1°C) −5°C

Górna granica (+3 - +5°C) 5°C

Praca kotła Ustawienia hybrydowe Temp. otoczenia zewnętrznego (−15 - +10°C) −15°C
Tryb pierwszeństwa (Temp. otocz./Koszt /CO2) Temp. otocze-

nia 
Ustawienia inteligentne Koszt energii 

*5
Energia elektryczna (0,001 - 
999 */kWh)

0,5 */kWh

Kocioł (0,001 - 999 */kWh) 0,5 */kWh
Emisja CO2 Energia elektryczna (0,001 - 

999 kg -CO2/kWh)
0,5 kg -CO2/
kWh

Kocioł (0,001 - 999 kg -CO2/
kWh)

0,5 kg -CO2/
kWh

Źródło ciepła Wydajność pompy ciepła 
(1 - 40 kW)

11,2 kW

Sprawność kotła (25 - 150%) 80%
Wydajność podgrzewacza 
wspomagającego 1 (1 - 20 
kW)

2 kW

Wydajność podgrzewacza 
wspomagającego 2 (1 - 20 
kW)

4 kW

Funkcja suszenia pod-
łogi

Wł/Wył *4 Wyłączone
Temperatura docelowa Rozpoczęcie i Zakończenie (25 - 60°C) 30°C

Maks. temp. (25 - 60°C) 45°C
Czas maks. temp. (1 - 20 dni) 5 dni

Temp. przepływu (Zwięk-
szanie)

Stopień zwiększania temp. (+1 - +10°C) +5°C

Interwał zwiększania  (1 - 7 Dni) 2 dni

Temp. przepływu (Obni-
żanie)

Stopień obniżania temp. (−1 - −10°C) −5°C

Interwał obniżania (1 - 7 Dni) 2 dni

Ustawienia ze-
wnętrznych danych 
wejściowych

Sterowanie poborem 
(IN4)

Źródło ciepła WYŁ/Praca kotła Praca kotła

Termostat zewnętrzny 
(IN5)

Praca podgrzewacza/Praca kotła Praca kotła 

*3  Jeśli przełącznik Dip SW1-1 jest ustawiony na WYŁ „BEZ Kotła” lub SW2-6 jest ustawiony na WYŁ „BEZ Zbiornika Mieszającego”, nie ma możliwości wyboru zarówno 
Kotła jak i trybu Hybrydowego

*4 Wł: funkcja jest aktywna; Wył: funkcja nie jest aktywna.
*5 „*” z „*/kwh” oznacza jednostkę waluty(np. € lub £ lub podobne)
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Dziennik Rocznych Czynności Serwisowych
Nazwa wykonawcy Nazwisko i imię inżyniera
Nazwa lokalizacji instalacji Numer lokalizacji instalacji

Ewidencja przeglądów modułu wewnętrznego
Numer gwarancji Model

Numer Fabryczny
Nr Przeglądy mechaniczne Częstotliwość Uwagi

1 Wyłączyć dopływ wody, opróżnić zbiornik CWU, wyjąć siatkę z filtra, wyczyścić i 
umieścić ponownie w filtrze. *1

2
Nie otwierać dopływu wody, otworzyć krany ciepłej wody i ciśnienie w zbiorniku 
wyrównawczym po stronie obiegu pierwotnego. Podnieść ciśnienie w razie potrzeby 
(1 bar)

3 Nie otwierać dopływu wody i sprawdzić ciśnienie zbiornika wody pitnej. Podnieść 
ciśnienie w razie potrzeby (3,5 bara)

4 Nie otwierać dopływu wody. W obszarach występowania twardej wody może być 
konieczne odkamienianie grzałek nurkowych. 

5
Obniżyć ciśnienie obiegu pierwotnego/systemu ogrzewania do zera, sprawdzić i  w 
razie potrzeby uzupełnić ciśnienie zbiornika wyrównawczego (1 bar). Zawór powietrz-
ny zbiornika wyrównawczego to TR-412.

6

Włączyć dopływ wody, otworzyć zawór nadmiarowy ciśnieniowy a następnie zawór 
rozprężny, po zamknięciu tego pierwszego. Sprawdzić czy odpływ do zbiornika nie 
jest zakłócony i czy zawory prawidłowo się domykają. Sprawdzić ewentualne zatory 
w garncu i powiązanych z nim przewodach.

7 Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić koncentrację środka przeciwzamrożeniowe-
go/inhibitora (jeżeli jest używany w systemie).  

8
Uzupełnić obieg pierwotny/system ogrzewania za pomocą węża napełniającego z 
zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym i ponownie podnieść ciśnienie do 
1 bara.  

9 Podnieść temperaturę układu i sprawdzić, czy ciśnienie nie wzrasta powyżej 3 barów 
oraz czy z zaworów bezpieczeństwa nie wydostaje się woda.  

10 Opróżnić układ z powietrza.

11 Aby sprawdzić ewentualne wewnętrzne przecieki w zaworze trójdrożnym, upewnić 
się, czy temperatura emiterów ciepła nie wzrasta po uruchomieniu trybu CWU.  
Tylko modele z czynnikiem chłodniczym [z wyjątkiem modeli serii EHPT20]  Częstotliwość Uwagi

1 Odwołać się do instrukcji jednostki zewnętrznej.
Elektryczne Częstotliwość Uwagi

1 Sprawdzić stan kabli.

2 Sprawdzić prąd znamionowy oraz bezpiecznik,  zainstalowany na zasilaniu elektrycz-
nym. 
Sterownik Częstotliwość Uwagi

1 Porównać ustawienia, wprowadzone w miejscu instalacji, z zaleceniami producenta.

2 Sprawdzić działanie zaworów napędzanych silnikiem pod kątem ich prawidłowego 
domykania się. 

3 Sprawdzić stan naładowania baterii termostatu bezprzewodowego i w razie potrzeby 
wymienić.

Ewidencja przeglądów zewnętrznej pompy ciepła  
Model Numer fabryczny

Przeglądy mechaniczne Częstotliwość Uwagi
1 Sprawdzić kratkę i wlot powietrza pod kątem osadzonych na nich zanieczyszczeń. 
2 Sprawdzić odprowadzenie kondensatu.
3 Sprawdzić ciągłość przewodów hydraulicznych i izolacji.  
4 Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.  
5 Sprawdzić i zapisać napięcia robocze. 

* Przeglądy należy przeprowadzać raz na rok.
*1 Po wypłukaniu koniecznie ponownie założyć siatkę.

Uwaga:  W ciągu pierwszych kilku miesięcy od instalacji, należy wyjąć i wyczyścić filtr siatkowy modułu wewnętrznego plus wszystkie inne filtry,  zamontowane 
na zewnątrz modułu wewnętrznego.  Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji na istniejącym systemie.

Poza corocznymi przeglądami, konieczne jest również sprawdzenie lub wymiana niektórych części po pewnym okresie eksploatacji systemu.  Szczegółowe instrukcje w tym 
zakresie podano w tabeli poniżej. Wymiana i kontrola części powinna być zawsze dokonywana przez uprawnioną osobę z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami.  

Części, które wymagają regularnej wymiany
Części Wymiana co Możliwe usterki
Zawór nadmiarowy ciśnie-
niowy (PRV)
Odpowietrzenie (Automa-
tyczne/Manualne)
Kurek spustowy (Obieg 
pierwotny)
Wąż elastyczny
Manometr
Zestawu sterujący wlotowy 
(ICG)*

6 lat 

Wyciek wody z powo-
du korozji mosiądzu/
miedzi 
(odcynkowanie - ko-
rozja selektywna mo-
siądzem)

* OPCJA - CZĘŚCI DLA SYSTEMÓW, ZAINSTALOWANYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Części, które wymagają regularnych przeglądów
Części Wymiana co Możliwe usterki

Grzałka nurkowa 2 lata 

Prąd upływowy, powo-
dujący zadziałanie wy-
łącznika (grzałka jest 
zawsze WYŁ)

Pompa cyrkulacyjna wody 20 000 godzin (3 
lata)

Awaria pompy cyrkula-
cyjnej wody 

Części, których nie można użyć ponownie po przeglądzie
* O-ring
* Uszczelka

Uwaga:  Uszczelki pompy wymieniać na nowe przy każdym okresowym prze-
glądzie (co 20 000 godzin lub co 3 lata).
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 Odbiór (odpompowywanie) środka chłodniczego tylko dla systemów, opartych na jednostkach typu split
Patrz „Odpompowywanie środka chłodniczego” w instrukcji instalacji lub instrukcji serwisowej jednostki zewnętrznej.

Rezerwa w postaci kotła
Ogrzewanie jest rezerwowane kotłem. 
Więcej szczegółów w instrukcji instalacji termistorów PAC-TH011HT-E.

<Instalacja i Ustawienia systemu>
1. Ustawić przełącznik DIP SW1-1 WŁ „Z kotłem” oraz przełącznik DIP SW2-6 WŁ „Ze zbiornikiem mieszającym.  
2. Zainstalować termistor THWB1 (Temp. przepływu) i THWB2 (Temp. powrotu) *1 na obiegu kotła.
3. Podłączyć przewód wyjściowy (OUT10: praca kotła) do wejścia (wejście termostatu pokojowego) na kotle. *2 
4. Zainstalować jeden z poniższych termostatów temp. pomieszczeń. *3

•   Sterownik Zdalny Bezprzewodowy (opcja)
  Termostat temperatury pomieszczeń (dostarczany we własnym zakresie)
  Sterownik główny (stosowany zdalnie)

*1 Termistor temp. kotła jest częścią, dostępną jako opcja.
*2 OUT10 jest beznapięciowe.
*3 Ogrzewanie kotła jest włączane/wyłączane przez termostat temp. pomieszczeń.

<Ustawienia sterownika zdalnego>
1. Przejść do Menu Serwisowe > Ustawianie źródła ciepła i wybrać „Kocioł” lub „Auto”. *3
2. Przejść do Menu Serwisowe > Ustawienia robocze > Ustawienia kotła aby wprowadzić szczegółowe ustawienia dla trybu „Auto” powyżej.

*3 Tryb „Auto” automatycznie przełącza źródła ciepła pomiędzy Pompą ciepła (i Podgrzewaczem elektrycznym) a kotłem.
 

Informacje uzupełniające8
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

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

CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że elementy systemu ogrzewania, opisane poniżej do użytku w środowisku mieszkalnym, komercyjnym i lekko uprzemysłowionym:
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:

MITSUBISHI ELECTRIC,  EHST20C-VM6HB, EHST20C-YM9HB, EHST20C-VM6B, EHST20C-YM9B,  EHST20C-VM6EB, EHST20C-YM9EB, 
EHST20C-VM6SB, EHPT20X-VM2HB, EHPT20X-VM6HB, EHPT20X-YM9HB, EHPT20X-VM6B, EHPT20X-YM9B

Uwaga: Jest to numer seryjny na tabliczce firmowej (znamionowej) produktu.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

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
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Dyrektywa niskonapięciowa
2006/42/EC: Dyrektywa maszynowa
2004/108/EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Naszym autoryzowany przedstawicielem w UE, który jest upoważniony do przygotowywania 
dokumentacji technicznej, jest następujący podmiot.
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, Wielka 
Brytania
Yoji SAITO
Product Marketing Director

Wydano
LIVINGSTON

Atsuhiro YABU
Prezes

1 maja 2012



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

 Wydrukowano w WIELKIEJ BRYTANII

Uwaga instalatorzy:  Przed oddaniem niniejszej instrukcji klientowi, koniecz-

nie umieścić w niej swój adres/numer telefonu.

BH79D290K01




