
1. Systeem
1)    Voor de warmtebron kunt u heen en weer schakelen tussen warmtepomp en stookketel door de externe ingang van de stroomtoevoer 

of van de buitenthermistor.
2)  U kunt de warmtebron instellen aan de hand van de lopende kosten, de CO2 emissie, of de buitentemp.
3)  Als de buitenunit defect raakt, kan als noodsysteem de stookketel worden gebruikt. *1

*1  Als Hybride als warmtebron is geselecteerd.   
Als Dip SW2-5 (automatische switch voor de noodwarmtebron) op ON (aan) staat.

N.B.: De FTC4 can de boiler alleen besturen in ruimteverwarmingsmodus.

1.1 Aansluiten van een ruimtethermostaat

BELANGRIJKE OPMERKING
Sluit de kamerthermostaat aan op de FTC4.
Als de boiler in werking is, wordt het verwarmingsproces geregeld door de ruimtethermostaat die op de FTC4 is aangesloten.

ONDERDEELNAAM: HOGE TEMP. THERMISTOR
Onderdeelnr.: PAC-TH011HT-E <G>
VERKOOPMODELCODE: 7H1THR2G
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Item Stuks

1 Thermistor boiler voorlooptemp. (THWB1) 5 m 
kleur: grijs 1

2 Thermistor boiler teruglooptemp. (THWB2) 5 m 
kleur: zwart 1

3 Installatiehandleiding 1

<Bijgeleverde items>

<De ketelthermistor aansluiten>

1 2 3

a) Verwarming met ruimtecompensatie (  )

FTC4

Stookketel

Buitenunit

b) Verwarmingsvoorlooptemperatuur (  )
c) Verwarmingscompensatiecurve (  )

FTC4

Stookketel

Buitenunit

Draadloze 
afstandsbediening 
(optie)
of
Thermistor voor 
ruimtetemperatuur 
(optie)
of
Hoofdbediening (extern)

Ruimtethermostaat  
(locale aankoop)
of
Draadloze afstandsbedie-
ning * (optie)

Ruimtethermostaat 

* Draadloze afstandsbediening kan worden gewijzigd in ruimtethermostaat.

1.2 Werkzaamheden aan de leidingen
(a) De stookketel en de warmtepomp worden parallel aangesloten.
(b) Installeer een mengtank (locale aankoop)
(c) Plaats 2 thermistors in het boilercircuit. (THWB1: Voorlooptemp., THWB2: Teruglooptemp.)

*  Het is raadzaam de thermistors te beschermen met warmte-isolerend materiaal, zodat ze niet worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
N.B.: De elektrodekabels van de thermistors mogen niet in contact komen met de leidingsoppervlakken.
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Aantal Component
1 Thermistor boiler voorlooptemp. (THWB1)
2 Thermistor boiler teruglooptemp. (THWB2)
3 Thermistor voorlooptemp. (THW6) (optie)
4 Thermistor teruglooptemp. (THW7) (optie)
5 Circulatiepomp (locale aankoop)
6 Stroomschakelaar (lokaal geleverd) *1

Aantal Component
1 Thermistor boiler voorlooptemp. (THWB1)
2 Thermistor boiler teruglooptemp. (THWB2)
3 Thermistor voorlooptemp. (THW6) (optie)
4 Thermistor teruglooptemp. (THW7) (optie)
5 Circulatiepomp (locale aankoop)
6 Stroomschakelaar (locale aankoop) *1
7 Tankwatertemp. (THW5)
8 Verwarmingsketel (locale aankoop)
9 Driewegklep (locale aankoop) *2

Ruimtethermostaat 

*1 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.

*1 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.
*2  Met tweewegkleppen kan dezelfde functie worden uitgevoerd als met een 

driewegklep.

INSTALLATIEHANDLEIDING
• Lees voordat u de installatie start de volgende beschrijving, samen met de installatiehandleiding die bij de unit is geleverd.
• Lees deze zorgvuldig door en neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht.

WAARSCHUWING Maatregelen ter voorkoming van letsel of de dood.

•   Laat de unit na installatie proefdraaien om een correcte werking te waarborgen. Leg vervolgens de gebruikswijze en de 
veiligheidsmaatregelen uit aan de eindgebruiker. 

  Laat uw klanten deze installatiehandleiding samen met de bedieningshandleiding bewaren, en als ze de machine doorgeven 
of verkopen aan iemand anders, moeten ze deze handleidingen erbij doen.

WAARSCHUWING
•  Voordat u hulpstukken op de unit monteert, moet u zorgen dat de unit is losgekoppeld van de netstroom.
•  De verbindingen moeten stevig vastzitten, zonder spanning op de aansluitklemmen.
•    Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus volgens de plaatselijke 

voorschriften en de instructies in deze handleiding.
•  De voorlooptemperatuur van de stookketel MAG NIET boven 70 °C komen (*1).
•  Voordat u de vloerdroogfunctie uitvoert, moet u de kabels van IN4 en IN5 losmaken. (*2)
 *1  Als de temperatuur die door de voorlooptemp.-thermistor of door de teruglooptemp.-thermistor wordt gemeten boven 80°C komt, wordt dat door de FTC4 aangemerkt 

als oververhittingsfout.
 *2 Water van hoge temperatuur van het ketelbedrijf kan naar binnen stromen en dat kan grote schade aan de vloer veroorzaken.

•  Zorg dat de geïnstalleerde stookketel is voorzien van oververhittingsbeveiliging en een voorlooptemperatuurregeling.
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2. De hoofdregeleenheid instellen
<Pictogrammen van het hoofdscherm>

Als de stookketel actief is, wordt pictogram 1 getoond.

<Servicemenu>
(1) Instellen warmtebron 
Selecteer de te activeren warmtebronnen.
[Standaard] *1
• Warmtepomp en elektrische verwarming
[Verwarming] *1
• Alleen elektrische verwarming
[Stookketel]
• Alleen stookketel (voor noodbedrijf)
N.B.: SWW is in deze instelling NIET beschikbaar.
[Hybride]*1
• Standaard (warmtepomp en elektrische verwarming) en stookketel
•  Wissel tussen warmtebronnen afhankelijk van de energiebesparingscalculatie (lopende kosten/CO2 emissie) of buitentemperatuur. *2

*1 FTC4 kan van warmtebron wisselen naar stookketel door een extern signaal wanneer stookketel is geselecteerd in 'Instellingen externe ingang'.
*2  Voer gedetailleerde instellingen uit in 'Stookketel instellingen' van 'Bedrijfsinstellingen".

(2) Bedrijfsinstellingen → Ketelinstellingen
• Selecteer voorkeuritems in de energiebesparingscalculatie
[Hybride instellingen]

(a) Buitentemperatuur
Stel de buitentemperatuur in om naar boilerbedrijf over te schakelen.

(b) Prioriteitsmodus
Omgeving: De warmtebron wordt geschakeld op basis van de buitentemperatuur.
Kosten: De warmtebron wordt geschakeld op basis van de lopende kosten of van de buitentemperatuur.
CO2: De warmtebron wordt geschakeld op basis van de CO2 emissie of de buitentemperatuur.

[Intelligente instellingen]
Parameters instellen voor de energiebesparingscalculatie.
De volgende instellingen worden toegepast als 'Kosten' of 'CO2' is geselecteerd in prioriteitsmodus.

(c) Energieprijs
Eenheidprijzen invoeren voor elektriciteit en gas of stookolie (afhankelijk van het keteltype) per 1kWh.

(d) CO2 emissie
De CO2 emissiewaarde invoeren van elektriciteit of stookketel (gas of stookolie).

(e) Warmtebron
De capaciteit van de buitenunit en het rendement van de stookketel invoeren.

(3) Instellingen externe ingang
• Selecteer welke warmtebron u wilt activeren wanneer een IN4 of IN5 extern ingangssignaal wordt ontvangen.
• Als stookketel is geselecteerd, wordt de stookketel geactiveerd bij het ontvangen van externe ingangssignalen.

Instellingen externe ingang

Vraagregeling (IN4)
Stookketel
Warmtebron UIT

Buitenthermostaat (IN5)
Stookketel
Verwarming

3. Foutcodes
Code Fout Actie

LC Bescherming tegen oververhitting 
van het ketelcirculatiewater

Controleer of de ingestelde verwarmingstemperatuur van de stookketel de beperking 
overschrijdt.  
Het debiet van het boilerverwarmingscircuit kan verlaagd zijn. Controleer op
•	 waterlekkage
•	 verstopte filter
•	 werking van de watercirculatiepomp

LD Defect thermistor van de keteltem-
peratuur (THWB1, THWB2) Zet losgeraakte thermistors weer vast. Controleer de weerstand van de thermistor.

LE Storing stookketel Zet losgeraakte thermistors weer vast. Controleer de status van de stookketel

LH Bescherming tegen bevriezing van 
het ketelcirculatiewater

Het debiet van het ketelverwarmingscircuit kan verlaagd zijn. Controleer op
•	 waterlekkage
•	 verstopte filter
•	 werking van de watercirculatiepomp

LL Instellingsfouten van dipswitches 
op het regelpaneel van de FTC4

Controleer voor ketelbedrijf dat dip sw1-1 op AAN staat (met stookketel) en dip sw2-6 
op On (met mengtank).  
Controleer voor 2-zone temperatuurcontrole dat dip sw2-7 op On staat (2-zone) en dip 
sw2-6 op On (met mengtank).  

1.3 Bekabeling voor boilerregelaar
Sluit OUT10 aan op de externe ingang van de stookketel (ruimtethermostaat).

1.4 Functies van de dip-switches
Zet dip SW1-1 en SW2-6 op ON (aan).
Dipswitch Functie OFF (uit) ON (aan)
SW1-1 Stookketel ZONDER stookketel MET stookketel
SW2-5 Automatische overschakeling naar uitsluitend noodverwarming Inactief Actief
SW2-6 Mengtank ZONDER mengtank MET mengtank

<Signaalingangen>
Voor het aansluiten van de ruimtethermostaat moet u de kabel naar In1 leggen. 

Naam Aansluitblok Item UIT (open) AAN (gesloten)
IN1 TBI.1 1-2 Ruimtethermostaat 1 ingang Zie SW2-1.
IN4 TBI.1 7-8 Verzoek ingang bediening Normaal Warmtebron UIT/stookketelbedrijf
IN5 TBI.1 9-10 Ingang buitenthermostaat Standaardbedrijf Warmtebedrijf/stookketelbedrijf

<Thermistoringangen>
Voor meer informatie over waar u de thermistors moet installeren, zie hoofdstuk '1.2 Werkzaamheden aan de leidingen' in deze handleiding. 

Naam Aansluitblok Item Optioneel onderdeelmodel
THW6 TBI.2 7-8 Zone 1 thermistor voorloopwatertemperatuur (optie) PAC-TH011-ETHW7 TBI.2 9-10 Zone 1 thermistor terugloopwatertemperatuur (optie)
THWB1 TBI.2 3-4 Thermistor voorloopwatertemperatuur stookketel —THWB2 TBI.2 5-6 Thermistor terugloopwatertemperatuur stookketel

<Uitgangen>
Sluit OUT10 aan op de externe ingang (ruimtethermostaat).

Naam Aansluitblok Item UIT AAN Signaal/max. stroomsterkte

OUT10 TBO.1 1-2 Keteluitgang UIT AAN
spanningsvrij contact
• 220 - 240V AC (30V DC) 0.5 A of minder
• 10 mA 5V DC of meer

N.B.:
•   In de FTC4 is OUT10 met standaard isolatie gescheiden van andere externe uitgangssignalen.
•  Sluit de spanningsdemper aan volgens de belasting ter plaatse.
•  Als de draden worden aangesloten op naastliggende contactklemmen, moet u ringklemmen gebruiken en de draden isoleren.
•    Maak de draden door splitsing niet langer of korter, want dat kan een juiste temperatuurcontrole benadelen. 

Als de draden te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.

(Externe ingang)
Ruimtethermostaat

1
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FTC4 (OUT10)
TBO.1 1-2

Stookketel

Spanningsvrij contact
• 220 - 240V AC (30V DC) 0.5 A of minder
• 10 mA 5V DC of meer




