
1. System
1)  Źródło ciepła można przełączać pomiędzy pompą ciepła i kotłem przez zewnętrzne wejście źródła zasilania lub termistor temperatury zewnętrznej. 
2) Źródło ciepła można przełączać w zależności od kosztów eksploatacji, emisji CO2 i temperatury na zewnątrz. 
3) W przypadku awarii jednostki zewnętrznej, możliwe jest działanie awaryjne z wykorzystaniem kotła. * 1  

*1  Po wybraniu źródła hybrydowego jako źródła ciepła.   
Kiedy przełącznik Dip SW2-5 (Automatyczne przełączanie na rezerwowe źródło ogrzewania)  
jest ustawiony w pozycji WŁ

Uwaga: Regulator FTC4 sterować pracą kotła tylko w trybie ogrzewania pomieszczeń.  

1.1 Podłączenie termostatu pokojowego

ISTOTNA UWAGA
Bezwzględnie podłączyć termostat pokojowy do FTC4.  
Kiedy kocioł pracuje, ogrzewanie jest regulowane przez termostat pokojowy podłączony do FTC4.   

Pozycja Ilość 
sztuk

1 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła 
(THWB1) 5 m, kolor: szary 1

2 Termistor temperatury wody powrotnej do kotła 
(THWB2) 5 m, kolor: czarny 1

3 Instrukcja instalacji 1

NAZWA CZĘŚCI TERMISTOR WYSOKICH 
TEMP. Nr CZĘŚCI : PAC-TH011HT-E   <G>
KOD SPRZEDAŻOWY MODELU:  7H1THR2G 

OSTRZEŻENIE
●

●

●

●

INSTRUKCJA INSTALACJI
●  Przed rozpoczęciem instalacji, zapoznać się z poniższym opisem oraz instrukcją instalacji, dostarczona z urządzeniem.
●  Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi środkami ostrożności oraz o ich przestrzeganie.

Środki ostrożności muszą być przestrzegane, aby zapobiec urazom lub śmierci.OSTRZEŻENIE
Po zakończeniu instalacji przeprowadzić rozruch próbny, w celu sprawdzenia prawidłowości działania, oraz wyjaśnić sposób 
obsługi i środki ostrożności użytkownikowi końcowemu.
Poprosić klienta, aby niniejszą instrukcję instalacji przechowywał razem z instrukcją obsługi oraz aby przekazał te instrukcje 
kolejnemu właścicielowi urządzenia, w przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia.

Przed rozpoczęciem instalacji jakichkolwiek akcesoriów na urządzeniu, koniecznie odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania elektrycznego.
Połączenia muszą być wykonane bezpiecznie i bez naprężenia na zaciskach.
Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wskazówkami, podanymi w niniejszej instrukcji.
Temperatura przepływu z kotła NIE MOŻE przekroczyć 70 °C (*1).
Przed uruchomieniem funkcji osuszania podłogi, odłączyć połączenia IN4 i IN5. (*2)
*1 W momencie, kiedy temperatura, wychwycona przez termistor przepływu lub termistor powrotu przekroczy 80°C,regulator FTC4 wykryje to jako błąd przegrzania.
*2 Woda o wysokiej temperaturze, wytworzona przez kocioł, mogłaby się dostać do obiegu, co mogłoby spowodować duże uszkodzenie podłogi.

Koniecznie zainstalować kocioł z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu oraz sterowaniem wodą wypływającą z kotła.

●

●

●
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<W zestawie>

<Podłączanie termistora kotła>

1 2 3

a) temperatura ogrzewania pomieszczeń (  )

FTC4

Kocioł

Jedn. zewn.

b) Temperatura przepływu (  )
c) Krzywa kompensacji (  )

FTC4

Kocioł

Jedn. zewn.

Sterownik zdalny 
bezprzewodowy (opcja)
lub
Termistor temperatury 
pomieszczeń (opcja)
lub
Sterownik główny 
(stosowany zdalnie)

Termostat pokojowy 
(dostarczany we własnym 
zakresie)
lub
Sterownik zdalny 
bezprzewodowy *
(opcja)

Termostat pokojowy 

* Zdalny sterownik bezprzewodowy można zmieniać na termostat pokojowy.  

1.2  Przewody 
(a) Kocioł i pompa ciepła są połączone równolegle.  
(b) Zainstalować zbiornik mieszający (dostarczany we własnym zakresie)
(c) Umieścić 2 termistory w obiegu kotła.  (THWB1: Temp. przepływu, THWB2: Temp. powrotu

*  Zaleca się chronić termistory materiałami termoizolacyjnymi, tak, aby temperatura otoczenia nie miała wpływu.   
Uwaga: Te kable ołowiane termistorów nie powinny się stykać z powierzchnią przewodów hydraulicznych.
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Numer Komponent/Część
1 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła (THWB1) 

2 Termistor temperatury wody powrotnej do kotła 
(THWB2) 

3 Termistor temperatury przepływu (THW6) (opcja)

4 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła (THW7) 
(opcja)

5 Pompa cyrkulacyjna (dostarczana we własnym zakre-
sie)

6 Przełącznik przepływu (dostarczany we własnym 
zakresie) *1

*1 Dla ochrony bezpieczeństwa, zaleca się instalację przełącznika przepływu.

Numer Komponent/Część
1 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła (THWB1) 

2 Termistor temperatury wody powrotnej do kotła 
(THWB2) 

3 Termistor temperatury przepływu (THW6) (opcja)

4 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła (THW7) 
(opcja)

5 Pompa cyrkulacyjna (dostarczana we własnym zakre-
sie)

6 Przełącznik przepływu (dostarczany we własnym 
zakresie) *1

7 Temp. wody w zbiorniku CWU (THW5)
8 Grzałka nurkowa (dostarczana we własnym zakresie)
9 Zawór trójdrożny (dostarczany we własnym zakresie) *2

*1 Dla ochrony bezpieczeństwa, zaleca się instalację przełącznika przepływu. 
*2 Zawór dwudrożny może pełnić tę samą funkcję co zawór trójdrożny.

Termostat pokojowy 

Źródło ciepła Ogrzewanie CWU
Pompa 
ciepła  
Kocioł —
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blocks so that the 
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2. Ustawianie Sterownika Głównego
<Ikony ekranu głównego>

Przy pracy kotła, wyświetla się ikona 1/

<Menu serwisowe>
(1) Ustawienia źródła ciepła 
Wybrać źródła ciepła, które mają działać.
[Standardowe] *1
• Pompa ciepła  i Podgrzewacz elektryczny

[Podgrzewacz] *1
• Tylko podgrzewacz elektryczny

[Kocioł]
• Tylko kocioł (do pracy rezerwowej)
Uwaga: Tryb CWU NIE jest dostępny w tym ustawieniu.

[Hybrydowe] *1
• Standardowe (Pompa ciepła  i Podgrzewacz elektryczny) oraz Kocioł
•  Przełączenie pomiędzy źródłami ciepła zależy od wyliczeń Oszczędności energii (koszty eksploatacji/emisja CO2) lub temperatury 

otoczenia zewnętrznego. *2
*1 Regulator FTC4 jest w stanie przełączać źródło ciepła na Kocioł na podstawie sygnału zewnętrznego, kiedy Kocioł jest wybrany w „Ustawieniach sygnału wejściowego 
zewnętrznego”.
*2  Dokonać szczegółowych ustawień w „Ustawieniach kotła” w ramach „Ustawień roboczych".

(2) Ustawienia robocze → Ustawienia kotła
• Wybrać elementy priorytetowe w obliczeniach oszczędności energii.
[Ustawienia hybrydowe]

(a) Temperatura otoczenia zewnętrznego
Ustawić temperaturę otoczenia przy której następuje przełączenie na pracę kotła.

(b) Tryb pierwszeństwa 
Temp. otoczenia: Przełączenie źródła ciepła opiera się na temperaturze otoczenia zewnętrznego.
Koszt: Przełączenie źródła ciepła opiera się na kosztach eksploatacji lub temperaturze otoczenia zewnętrznego.
CO2: Przełączenie źródła ciepła opiera się na emisji CO2 lub temperaturze otoczenia zewnętrznego.

[Ustawienia inteligentne]
Ustawić parametry obliczeń oszczędności energii
Poniższe ustawienia będą miały zastosowanie, gdy „Koszt” lub „CO2" zostaną wybrane w trybie pierwszeństwa.

(c) Koszt energii
Wprowadzić ceny jednostkowe energii elektrycznej i gazu lub oleju (w zależności od rodzaju kotła) na 1 kWh.

(d) Emisja CO2 
Wprowadzić ilości emisji CO2 ze zużycia energii elektrycznej lub korzystania z kotła (gaz lub olej).

(e) Źródło ciepła
Wprowadzić moc jednostki zewnętrznej, podgrzewacza elektrycznego i wydajność kotła.

(3) Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych
• Wybrać które ze źródeł ciepła ma pracować, kiedy otrzymywany jest zewnętrzny sygnał wejściowy IN4 lub IN5.
• W przypadku wybrania Kotła, kocioł zacznie pracować na podstawie zewnętrznego sygnału wejściowego.

Ustawienia zewnętrznych danych wejściowych
Sterowanie poborem 
(IN4)

Kocioł
Źródło ciepła WYŁ

Termostat zewnętrzny 
(IN5)

Kocioł
Podgrzewacz

3. Kody Błędów
Kod Błąd Reakcja na błąd

LC
Zabezpieczenie przed zbyt wysoką 
temperaturą wody obiegowej w 
kotle

Sprawdzić, czy ustawienie temperatury kotła na ogrzewanie przewyższa wartości 
graniczne.   
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) 

Ponownie podłączyć termistory, które się wypięły z systemu.  Sprawdzić rezystancję 
termistora.  

LE Błąd kotła Ponownie podłączyć termistory, które się wypięły z systemu.  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 Kotłem) 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).    

1.3 Okablowanie sterowania kotła
Podłączyć OUT10 do zewnętrznego wejścia kotła (termostat pokojowy).

1.4 Funkcje Przełączników typu DIP
Ustawić Dip SW1-1 i SW2-6 w pozycji WŁ
Przełącz-
nik DIP

Funkcja WYŁ WŁ

SW1-1 Kocioł BEZ Kotła Z Kotłem

SW2-5 Automatyczne przełączanie na rezerwowe źródło 
ogrzewania tylko z pomocą grzałki Nieaktywne Aktywne

SW2-6 Zbiornik mieszający BEZ zbiornika mieszającego ZE zbiornikiem mieszającym 
<Wejścia sygnałowe>
Przy podłączaniu termostatu pokojowego (dostarczany we własnym zakresie) podłączyć kabel do IN1. 

Nazwa Łączówka Pozycja WYŁ (Rozwarte) WŁ (Zwarte)
IN1 TBI.1 1-2 Wejście termostat pokojowy 1 Patrz SW2-1
IN4 TBI.1 7-8 Wejście sterowanie poborem Tryb normalny Źródło ciepła WYŁ/Praca kotła

IN5 TBI.1 9-10 Wejście termostatu zewnętrz-
nego Działanie zwykłe Praca podgrzewacza/Praca kotła

<Wejścia termistorowe>
Szczegóły dot. miejsc instalacji termistora znajdują się w rozdziale „1.2 Przewody hydrauliczne” niniejszej instrukcji. 

Nazwa Łączówka Pozycja Część jako opcja w modelu
THW6 TBI.2 7-8 Termistor temperatury przepływu wody Strefy1 (opcja) PAC-TH011-ETHW7 TBI.2 9-10 Termistor temperatury powrotu wody Strefy1 (opcja)
THWB1 TBI.2 3-4 Termistor temperatury wody grzewczej z kotła —THWB2 TBI.2 5-6 Termistor temperatury wody powrotnej do kotła 

<Wyjścia>
Podłączyć OUT10 do zewnętrznego wejścia kotła (termostat pokojowy).

Nazwa Łączówka Pozycja WYŁ WŁ Sygnał/Maks. prąd

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

Uwaga:
•  OUT10 jest izolowany podstawową izolacją od innych wyjść sygnałowych zewnętrznych w FTC4.
• Podłączyć ochronnik przepięciowy zgodnie z obciążeniem w lokalizacji instalacji.
• Gdy przewody są podłączone do sąsiednich zacisków, użyć końcówek oczkowych i zaizolować przewody.
•  Nie splatać kabli w celu ich wydłużenia lub skrócenia, może to niekorzystnie wpłynąć na prawidłowy mo-

nitoring każdej z temperatur. Jeśli kable są zbyt długie, zwinąć i zabezpieczyć opaską, zostawijąc wystar-
czająca długość. 

(Wejścia sygnałowe zewnętrzne)
Termostat pokojowy

1
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FTC4 (OUT10)
TBO.1 1-2

Kocioł

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




