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Lees voordat u de FTC4-unit in bedrijf neemt deze handleiding aandachtig door, zodat u de unit veilig en volgens 
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voorschriften kunt gebruiken.

VOOR DE INSTALLATEUR



2

Inhoud

 Zorg dat u voor installatie van de FTC4-unit de 'Veiligheidsvoorschrif-
ten' hebt gelezen.

 Voordat u deze installatie aansluit op het stroomnet, dient u uw 
stroomleverancier in te lichten of diens toestemming te krijgen. 

 Waarschuwing:
Maatregelen ter voorkoming van letsel of de dood.

 Let op:
Maatregelen ter voorkoming van schade aan de unit.

Laat de unit na installatie proefdraaien om een normaal bedrijf te waarborgen. Wijs 
uw klant vervolgens op de 'Veiligheidsvoorschriften' *1 het gebruik en het onder-
houd van de unit aan de hand van de informatie in deze handleiding. Deze hand-
leiding moet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld. Deze handleiding 
moet altijd in bewaring blijven bij de actuele gebruikers.
*1 'Veiligheidsvoorschriften' voor de gebruiker vindt u op pagina 32. 

 :  Dit geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

 Waarschuwing:
Lees de labels op de unit zorgvuldig.

 Waarschuwing:
• De unit mag niet door de gebruiker worden geïnstalleerd. Dit moet gebeu-

ren door een installateur of een geautoriseerde technicus. Als de unit niet 
goed is geïnstalleerd, kan dat elektrische schok of brand ten gevolge heb-
ben.

• Ga bij de installatie te werk volgens de instructies in de installatiehandlei-
ding. Gebruik gereedschap en componenten die speciaal zijn afgestemd op 
het koudemiddel dat is gespecificeerd in de installatiehandleiding van de 
buitenunit.

• De unit moet worden geïnstalleerd volgens de instructies om het risico 
voor schade door aardbevingen, orkanen of stormen tot een minimum te 
beperken. Onjuist geïnstalleerde units kunnen vallen, en schade of letsel 
veroorzaken.

• De unit moet stevig worden geïnstalleerd op een structuur die haar gewicht 
kan dragen.  Als de unit op een onstabiele structuur wordt gemonteerd, kan 
ze vallen en schade of letsel veroorzaken.

• Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een ge-
kwalificeerde technicus volgens de plaatselijke voorschriften en de instruc-
ties in deze handleiding. De unit moet worden gevoed door aparte elektri-
sche leidingen. Daarbij moeten de juiste spanning en stroomonderbrekers 
worden gebruikt. Elektrische leidingen met onvoldoende capaciteit of on-
deskundige aanleg ervan kunnen leiden tot elektrische schok of brand.

•  Gebruik voor de bekabeling alleen de gespecificeerde kabels. De verbin-
dingen moeten stevig vast zitten, zonder spanning uit te oefenen op de 
aansluitingspunten. Door onjuist aangesloten of aangelegde kabels kan 
oververhitting of brand ontstaan.

•  De afdekplaat van het aansluitblok van de unit moet stevig worden beves-
tigd. Als de afdekplaat onjuist wordt gemonteerd, kunnen stof en voch-
tigheid in de unit dringen. Dit kan elektrische schok of brand ten gevolge 
hebben.

•  Gebruik alleen door Mitsubishi Electric goedgekeurde hulpstukken en laat 
ze installeren door een installateur of een geautoriseerde technicus. Door 
onjuist geïnstalleerde hulpstukken kan elektrische schok of brand ont-
staan.

•  Voer geen verbouwingen aan de unit uit. Roep voor reparaties de hulp in 
van een installateur. Onjuist uitgevoerde wijzigingen of reparaties kunnen 
elektrische schok of brand ten gevolge hebben.

•  De gebruiker mag de unit in geen geval repareren of naar een andere loca-
tie verplaatsen. Door een onjuist geïnstalleerde unit kan elektrische schok 
of brand ontstaan. Voor reparatie of verplaatsing van de FTC4-unit moet u 
de hulp inroepen van een installateur of een geautoriseerde technicus.

•  Zorg dat er bij het installeren van een warmtepompsysteem geen water op 
de FTC4-unit komt.

•  Bij het installeren van sensors en onderdelen mogen de aansluitpunten niet 
bloot komen te liggen.

1.1 Voor installatie (omgeving)
 Let op:

• De FTC4-unit is bedoeld voor installatie binnenshuis en mag niet buiten 
worden geïnstalleerd. Anders kan door water, wind en stof elektrische 
schok of defect worden veroorzaakt. 

• Gebruik de unit niet in een ongebruikelijke omgeving. Als de FTC4-unit wordt 
blootgesteld aan stoom, vluchtige olie (inclusief machineolie) of zwavelgas, 
of blootgesteld aan zilte lucht, dan kunnen de interne onderdelen worden be-
schadigd.

• Installeer de unit niet op plaatsen waar brandbare gassen kunnen lekken, 
ontstaan, stromen of ophopen. Als brandbaar gas zich rond de unit op-
hoopt, kan dit tot brand of een explosie leiden.

• Als u de unit in een ziekenhuis installeert, of in een gebouw waar radiocom-
municatieapparatuur is geïnstalleerd, moet u maatregelen treffen om ruis 
en elektronische storingen te voorkomen. Stroomomzetters, huishoudelijke 
apparaten, hoogfrequente medische apparatuur en radiocommunicatie-
apparatuur kunnen storingen of een defect in de FTC4-unit veroorzaken. 
Anderzijds kunnen de ruis en de elektrische storing van de FTC4-unit de 
werking van nabij opgestelde medische- en communicatieapparatuur ver-
storen.

1.2 Voor installatie of verplaatsing
 Let op:

• Ga voorzichtig te werk bij het verplaatsen van de units. Houd de unit niet vast 
aan de verpakkingsbanden. Draag bij het uitpakken en verplaatsen van de 
unit beschermende handschoenen, om letsel aan uw handen te voorkomen.

1.3 Voor elektrische werkzaamheden
 Let op:

•  Installeer een stroomonderbreker. Als die niet is geïnstalleerd, bestaat er 
risico voor een elektrische schok.

•  Gebruik standaard kabels van voldoende capaciteit voor de stroomleidin-
gen. Anders kan er kortsluiting, oververhitting of brand ontstaan.

•  Oefen bij het aanleggen van de stroomleidingen geen spanning uit op de 
kabels. De kabels kunnen breken of oververhit raken, wat leidt tot brand.

•  Zorg dat de unit geaard is. Sluit de aardleiding niet aan op gas- of water-
leidingen, bliksemafleiders of  op de telefoonaarding. Als de unit niet goed 
geaard is, bestaat er risico voor een elektrische schok.

•  Gebruik stroomonderbrekers (aardsluitingsonderbreker, isolatieschakelaar 
(+B-zekering) en gegoten stroomonderbreker) met de voorgeschreven 
capaciteit. Als de capaciteit van de stroomonderbreker groter is dan de 
voorgeschreven capaciteit, kan dat leiden tot defect of brand.

• Verwijder de verpakkingsmaterialen veilig. Verpakkingsmaterialen zoals 
spijkers en andere metalen of houten delen kunnen letsel veroorzaken.

• De FTC4-unit mag niet worden gewassen. U kunt een elektrische schok 
krijgen.
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1. Veiligheidsvoorschriften VOOR DE INSTALLATEUR

'FTC4 (Master)' is de afkorting van 'Flow Temperature Controller (voorlooptemperatuurcontroller) [Master]', in deze handleiding aangeduid als 'FTC4 (Master)'.
'FTC4 (Slave)' is de afkorting van 'Flow Temperature Controller (voorlooptemperatuurcontroller) [Slave]', in deze handleiding aangeduid als 'FTC4 (Slave)'.
In deze handleiding betekent 'FTC4' zonder de aanduiding '(Master)' of '(Slave)' 'FTC4 (Master en Slave)'. 
Mitsubishi Electric is niet aansprakelijk voor defecten aan lokaal geleverde onderdelen. 
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Master Slave

1.4 Voor het proefdraaien
 Let op:

•  Schakel meer dan 12 uur voor inbedrijfstelling de buitenunit in met de 
hoofdschakelaar. Als de unit meteen na inschakelen van de hoofdscha-
kelaar in bedrijf wordt gesteld, kunnen interne onderdelen ernstig worden 
beschadigd. De hoofdschakelaar moet tijdens het bedrijf altijd ingescha-
keld blijven.

•  Om te voorkomen dat de warmteafgevers door te warm water worden 
beschadigd, moet u in verwarmingsmodus de streefwaarde van de voor-
looptemperatuur instellen op minimaal 2°C onder de maximum toegestane 
temperatuur van de warmteafgevers. Voor zone2 moet u de streefwaarde 

van de voorlooptemperatuur instellen op minimaal 5°C onder de maximum 
toegestane voorlooptemperatuur van de warmteafgevers in het circuit van 
zone2.

•  Voordat u de unit in bedrijf stelt, moet u controleren dat alle afdekkingen 
correct zijn geplaatst. Voorkom letsel: raak geen spanningsvoerende on-
derdelen aan.

•  Raak schakelaars nooit aan met natte handen. Er bestaat risico voor een 
elektrische schok.

•  Wacht na beëindiging van het bedrijf tenminste 5 minuten voordat u de 
stroomtoevoer uitschakelt. Anders kan er een defect optreden.

1.5 Elektrische hulpverwarmingen en CV-ketels
 Waarschuwing:

•  Hoewel de FTC4 over signaaluitgangen voor verwarmingen beschikt, kan 
hij ze bij oververhitting niet van de stroom afscheiden. Alle elektrische ver-
warmingen op het watercircuit moeten over het volgende beschikken:

 a) Een thermostaat ter voorkoming van oververhitting.
 b)  Een thermisch mechanisme zonder automatische reset ter voorkoming 

van oververhitting.

Afkortingen en verklarende woordenlijst
Afkortingen/woord Beschrijving
Buitentemperatuur De buitenluchttemperatuur
Antibevriezingsfunctie Verwarming om bevriezing van de waterleidingen te voorkomen
ASHP/HP Air source heat pump (lucht gekoelde warmtepomp)
COP Coefficient of performance (prestatiecoëfficiënt): het rendement van de warmtepomp
Cilinder Ongeventileerde SWW-tank binnenshuis en sanitaire componenten
Hydrobox Binnenunit met de sanitaire componenten (GEEN SWW-tank)
DeltaT Temperatuurverschil tussen twee systeemlocaties
SWW-modus Huishoudelijke warmwatermodus voor douche, wastafels, enz.
Stroomsnelheid Snelheid waarmee water door het primaire circuit stroomt
Voorlooptemperatuur Temperatuur waarmee water in het primaire circuit wordt gepompt

FTC4 (Master) Voorlooptemperatuurcontroller, de circuit board die het systeem regelt, de overkoepelende regelaar voor de regeling van meer-
dere buitenunits

FTC4 (Slave) Slave board voor de regeling van meerdere buitenunits
Compensatiecurvemodus Ruimteverwarming met buitenluchttemperatuurcompensatie
Verwarmingsmodus Ruimteverwarming door radiatoren of vloerverwarming
Koelingsmodus Ruimtekoeling door radiatoren of vloerkoeling
Legionella Bacteriën die kunnen voorkomen in sanitair, douches en watertanks en die veteranenziekte kunnen veroorzaken
LP-modus Antilegionella-modus: een functie op systemen met tanks die de groei van legionella bacteriën voorkomt.
Monoblok Platen-warmtewisselaar in de warmtepomp buitenunit
Koelmiddel Een stof in de warmtecyclus die een faseverandering ondergaat van gas naar vloeibaar
Splitunit Platen-warmtewisselaar in de binnenunit
TRV Thermostatische kraan - een klep aan de in- of uitgang van het radiatorpaneel die de warmteafgifte regelt
VVW Vloerverwarming - een systeem van waterleidingen onder de vloer die het vloeroppervlak verwarmen
VK Vloerkoeling - een systeem van waterleidingen onder de vloer die het vloeroppervlak afkoelen

1. Veiligheidsvoorschriften

2. Installatie van de FTC4-unit

2.1. Controleer de onderdelen (afb. 2.1.1)
De FTC4-unit wordt met de volgende onderdelen geleverd.

Onderdeel

Symbool 
in het 

bekabe-
lings-

schema

Aant.

1

FTC4 (master) unit: PAC-IF051/052B-E
FTC4 (slave) unit: PAC-SIF051B-E

1

2

Thermistor temp. vloeibaar koudemiddel
(Looddraad: 5m/rood, connector: 3p/geel TH2 1 

*¹

3

Thermistor voor voorloopwatertemp. en terugloop-
watertemp.
(Looddraad: 5m/grijs (voorloopwatertemp.), 
5m/zwart (terugloopwatertemp.), connector:  
4p/rood

THW1/2 1

4 Kabel van de hoofdcontroller (10 m) 1

5 Hoofdcontroller 1 
*²

6 SD-geheugenkaart 1

*1 Niet inbegrepen bij PAC-IF052B-E.
*2 Niet inbegrepen bij PAC-SIF051B-E.

1

2-3 4

5 6

<Afb. 2.1.1>



4

86.7

22
10

42
233

8.
5

368 (12.5)12.5
393

[5

[12

72.4

28
8.

820
7

22
10

254.4
(12.5)229.412.5

[1
2

[5

<Afb. 2.3.3>

C

C

C

B

A

D

<FTC4 (Master) unit> <FTC4 (Slave) unit>

C

C

C

C
C

2.3. De FTC4-unit installeren (Afb. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4)
1.  Verwijder 2 schroeven (A Schroef) van de FTC4-unit en verwijder het deksel. 

(zie afbeelding 2.3.4)
2.  Monteer de 4 schroeven (lokaal geleverd) in de 4 gaten (C Gat).
 *  Om te zorgen dat de unit niet van de muur valt, moet u de juiste schroeven gebruiken 

(lokaal geleverd) en de basis horizontaal op de juiste plaats aan de muur bevestigen. 
(zie afbeelding 2.3.2)
A Schroef B Afdekking
C Montagegat D Schroef

Opmerking:  Verwijder de schroeven D niet. Ze maken deel uit van van het deksel 
en worden niet gebruikt voor de montage.

Gewicht *** kg + HULPSTUKKEN *** kg
Toegestane  
omgevingstemperatuur

0 tot 35°C

Toegestane  
vochtigheidsgraad

80% RH of minder

2.2. De installatieplaats van de FTC4-unit kiezen
• De FTC4-units zijn alleen bedoeld voor installatie binnenshuis en mogen niet 

buiten worden geïnstalleerd. (De printplaat en omkasting van de FTC4 zijn niet 
waterbestendig.)

•  Vermijd locaties waar de unit is blootgesteld aan direct zonlicht of andere warm-
tebronnen.

•  Kies een locatie waar de bekabeling gemakkelijk op de stroombron kan worden 
aangesloten.

•  Vermijd locaties waar ontbrandbare gassen kunnen lekken, ontstaan, stromen of 
ophopen.

•  Kies een horizontale locatie die het gewicht en de trillingen van de unit kan dra-
gen.

•  Vermijd locaties waar de unit is blootgesteld aan olie, stoom of zwavelgas.
•  Installeer de unit niet in een langdurig hete of vochtige locatie.

Optionele extra's
• Draadloze afstandsbediening PAR-WT50R-E
• Draadloze ontvanger PAR-WR51R-E
• Externe sensor PAC-SE41TS-E

2. Installatie van de FTC4-unit

<Afb. 2.3.4>

<Afb. 2.3.2>
Serviceruimte

<Afb. 2.3.1>

BovenOnder

Trek het deksel naar voren en 
verwijder het.

Verschuif het deksel van 
de bedieningsbox totdat de 
onderkant van het deksel in 
contact komt met de onder-
kant van de bedieningsbox.

Verwijder de 2 schroeven 
A (dekselschroeven van 
de bedieningsbox). DekselBasis

1

2

3

BovenOnder BovenOnder

Voorzijde

Boven

Muur

30 mm of meer

Afdekking

Basis

INLAATOPENING 5-ELEKTR KABEL
Indien aan een muur gemonteerd: 
Lagere zijde

INLAATOPENING 2-ELEKTR KABEL 
Indien aan een muur gemonteerd: 
Lagere zijde
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FTC4 (Master)

Hoofdregelaar

Draadloze afstandsbediening
(Optie)

Draadloze ontvanger
(Optie)

Buitenunit

Hoofdcontroller

Buitenunit

Draadloze afstandsbediening
(Optie)

Draadloze ontvanger
(Optie)

FTC4 (Master)

Buitenunit
TH2

Warmtewisselaar

Buitenunit

Warmtewisselaar

3. Systeem

De FTC4 (Master) wordt gebruikt met een aantal warmtepompsystemen. Raadpleeg de volgende tabel voor de relevante installatie-informatie voor uw systeem.
Voor regeling van meerdere buitenunits met FTC4 (Slave), zie hoofdstuk 9.

3.1  Stap 1 (elektrische werkzaamheden)

Stroomvoorziening Systeemoverzicht Referentie 
Hoofdstuk

FTC4 (Master) gevoed via buitenunit 4.1
4.2

FTC4 (Master) gevoed door onafhankelijke 
bron

4.1
4.2

3.2  Stap 2 (type buitenunit)

Type buitenunit Systeemoverzicht Thermistor Referentie 
Hoofdstuk

Splitunit TH2: Thermistor temp. vloeibaar koudemiddel 4.4
5.2

Monoblok — 4.4
5.2

* PAC-IF052B-E is niet beschikbaar voor split systeem.
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Hulpverwarming Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Verwarmingslichaam

THW1

THW2

Verwarmingslichaam

THW1

THW2

Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

Hulpverwarming Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Verwarmingslichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

3. Systeem

3.3  Stap 3 (instelling functies)

SWW-tank CV-ketel Hulpver-
warming

BH 
functie Systeemoverzicht Thermistor Referentie 

Hoofdstuk Opmerkingen

Aanwezig Afwezig Aanwezig Voor ver-
warming 
en SWW

THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Voor ver-
warming 
en SWW

THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

Aanwezig Afwezig Aanwezig Alleen 
voor ver-
warming

THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

1.  ‘Anti-legionel-
lamodus’ is niet 
beschikbaar in 
dit systeem.

Aanwezig Afwezig Afwezig — THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

1.  ‘Legionellap-
reventiemo-
dus’ is niet 
beschikbaar in 
dit systeem.

2.  Zorg dat het 
watercircuit 
tijdens het 
ontdooien niet 
bevriest.

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Alleen 
voor ver-
warming

THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

Aanwezig Aanwezig Afwezig — THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.
THW5: Tankwatertemp.

4.4
4.5
5.3

Afwezig Afwezig Aanwezig — THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.

4.4
4.5
5.3

Afwezig Afwezig Afwezig — THW1: Voorlooptemp.
THW2: Teruglooptemp.

4.4
4.5
5.3

1.  Zorg dat het 
watercircuit 
tijdens het 
ontdooien niet 
bevriest.

* Met tweewegkleppen kan dezelfde functie worden uitgevoerd als met een driewegklep.
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N L

7 8 9

Motor 
driewegklep
SPST type

N L

7 8 9

Motor 
driewegklep
SPDT type

TBO. 1

3. Systeem

Onderdeelnaam Vereiste
Stromingsschakelaar 
(flow switch)

Hiermee wordt het systeem beschermd tegen de gevolgen van onvoldoende doorstroming.

Filter / Magnetisch 
filter (watercircuit)

Hiermee worden onderdelen beschermd tegen beschadigingen door ijzerdeeltjes/water/vervuiling (bijv. de positie voor de pomp en terugloop-
gedeelte van de afgevers).

Drukontlastklep
(Primaire circuitzijde)
(Sanitaire waterzijde)

Hiermee wordt voorkomen dat het systeem hoge druk opbouwt.
Selecteer de bedrijfsdruk afhankelijk van de waterdruk in het circuit bij normaal gebruik.

Volg de nationale reglementen op.

Driewegklep Stroomsterkte: 0,1A max (boven 0,1 A moet u een relais gebruiken)
Stroomvoorziening: 230V AC
Sluit de aardkabel aan, indien aanwezig.
Type: SPST

Het type SPDT kan niet worden gebruikt

Tweewegklep Stroomsterkte: 0,1A max (boven 0,1 A moet u een relais gebruiken)
Stroomvoorziening: 230V AC
Sluit de aardkabel aan, indien aanwezig.
Type: Normaal gesloten
Selecteer de tweewegklep die langzaam opent en sluit om waterslag te vermijden.
Tussen de pomp en de tweewegklep moet om veiligheidsredenen een bypassklep of -circuit worden geïnstalleerd (om de druk af te laten wanneer 
beide tweewegkleppen zijn gesloten).
Selecteer een tweewegklep met handmatige correctie. Die is nodig om water bij te vullen of af te laten.

Watercirculatiepomp Stroomsterkte: 1,0 A max, voeding: 230V AC
Als u een of meerdere pompen aansluit met een elektrische stroomsterkte van  1A, neem dan het volgende in acht: 

1. Gebruik een of meerdere relais.
2.  Als de stroom door de buitenunit wordt geleverd, MOET de TOTALE stroombehoefte (inclusief de andere delen)  3A zijn (anders brandt 

de zekering op de PCB-buitenunit door. )
3.  In geval van onafhankelijke stroomvoorziening (d.w.z. van de FTC4-unit zelf), is de totale stroomsterkte voor de pomp(en)  3A. (anders 

brandt de zekering op de FTC4-PCB door )
Sluit de aardkabel aan, indien aanwezig.
Stel de pompsnelheid zo af dat het debiet in het primaire circuit geschikt is voor de geïnstalleerde buitenunit. Zie onderstaande tabel en cijfers.

Warmtepomp buitenunit Waterdebietbereik [l/min]
Kant-en-klaar PUHZ-W50 6,5 - 14,3

PUHZ-W85 10,0 - 25,8
PUHZ-HW112 14,4 - 32,1
PUHZ-HW140 17,9 - 40,1

Gesplitst PUHZ-RP35 5,0 - 11,8
PUHZ-RP50 7,0 - 17,2
PUHZ-RP60 8,6 - 20,1
PUHZ-(H)RP71 10,2 - 22,9
PUHZ-(H)RP100 14,4 - 32,1
PUHZ-(H)RP125 17,9 - 40,1
PUHZ-RP140 20,1 - 45,9
PUHZ-RP200 27,3 - 64,2
PUHZ-HRP200 28,7 - 68,9
PUHZ-RP250 32,1 - 80,3
PUHZ-SW40 5,0 - 11,8 
PUHZ-SW50 7,0 - 17,2
PUHZ-SW75 10,2 - 22,9
PUHZ-SW100 14,4 - 32,1
PUHZ-SW120 20,1 - 45,9
PUHZ-SW175 27,3 - 64,2
PUHZ-SW190 32,1 - 80,3
PUHZ-SHW80 10,2 - 22,9
PUHZ-SHW112 14,4 - 32,1
PUHZ-SHW140 17,9 - 40,1
PUHZ-SHW230 28,7 - 68,9

*   De watersnelheid in de leidingen moet binnen bepaalde materiaalafhankelijke grenzen worden gehouden om erosie, corrosie en overmatig 
lawaai te vermijden. 
(bijv. koperen leiding: 1,5m/s)

Ga verder op de volgende pagina.

3.4  Stap 4 (instelling functies)
* Controleer voor uw veiligheid het volgende bij het ontwerpen van een systeem. Dit zijn de minimum eisen voor veilig gebruik van de FTC4-unit.
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PUHZ-HRP100/125 *3
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(2) Splitunits
 Verwarming

*1  Indien de aangesloten platen-warmtewisselaar AC 30-30 is, van ALFA LAVAL
*2  Indien de aangesloten platen-warmtewisselaar AC 70-30 is, van ALFA LAVAL
*3  Indien de aangesloten platen-warmtewisselaar AC 70-40 is, van ALFA LAVAL
*4  Indien twee ACH 70-40 platen-warmtewisselaars van ALFA LAVAL parallel zijn aangesloten.
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3. Systeem

Onderdeelnaam Vereiste
Watercirculatiepomp

Van de vorige pagina

(1) Monoblok units
 Verwarming
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Beschrijving Stroom- 
voor ziening

Totale capaciteit
(BH1 + BH2)

Onder-
breker

bekabe-
ling

Hulp-
verwarming
(Primair circuit)

3~ 400V  
50Hz

9 kW (3 kW + 6 kW) 16 A 2.5 mm²

~/N
230V
50Hz

L

N
S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB2

TB1

L

N

ECB

L
N

ECB

ECB voor 
hulpverwarming
(Primair circuit)

FTC4 (Master)

L

N

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

Naar 
regel-
paneel

ELB voor 
verwarm-
ingsketel 
(DHW-tank)

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

L1

L2
S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB2

TB1

L2

L3

ECB

L
N

ECB

Naar 
regelpaneel

ECB voor 
hulpverwarming
(Primair circuit)

ECB voor 
verwarmingsketel 
(DHW tank)

FTC4 (Master)

N
L3

L1

L

N~/N
230V
50Hz

3N~
400V
50Hz

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker

Aards-
luitings-
onder-
breker

<Afb. 1 (1 fase)> <Afb. 2 (3 fase)>

M

N

Mengklep

3. Systeem

Onderdeelnaam Vereiste

Hulpverwarming Algemeen * De noodzaak en capaciteit van de hulpverwarming moet aan de volgende punten voldoen:
(1) Verwarmingscapaciteit en de voorlooptemperatuur moeten altijd voldoende zijn.
(2)  Het systeem kan de temperatuur van het opgeslagen water in de tank verhogen om de groei van legionellabacteriën 

tegen te gaan.
(Opmerking) In een systeem zonder hulpverwarming of CV-ketel ‘is de anti-legionella modus’ NIET beschikbaar.

(3) Het watercircuit mag tijdens het ontdooien niet bevriezen.
Regelstroom voor 
contact gever

Stroomsterkte: 0,5A max, voeding: 230V AC
* Gebruik een relais.

Aparte voeding 
voor verwarming

Installeer een zekering voor de verwarming, apart van de regelstroom (zie afb. 1 en afb. 2).
* Bij gebruik van twee hulpverwarmingen moet de capaciteit van hulpverwarming 1 lager zijn dan die van hulpverwarming 2.
Bij gebruik van één hulpverwarming moet u aansluiten op BH1 (TBO.3 1-2 (OUT6)), en de dip SW2-3 op AAN zetten. 
(Capaciteitsbegrenzing van de hulpverwarming)

Verwarmingscapaciteit/onderbreker/bekabeling (aanbevolen)
<1 fase> <3 fase>

Beschrijving Stroom- 
voor ziening

Totale capaciteit
(BH1 + BH2)

Onder-
breker

bekabe-
ling

Hulp-
verwarming
(Primair circuit)

~/N 230V  
50Hz

2 kW (2 kW + 0 kW) 16 A 2.5 mm²
6 kW (2 kW + 4 kW) 32 A 6.0 mm²

*  Wanneer u een hulpverwarming installeert met een grotere capaciteit dan hierboven aangegeven, moet u een onderbre-
ker van geschikte grootte en een kabel (diameter) selecteren gebaseerd op de maximaal mogelijke elektrische stroom.

Veiligheids-
inrichting

(1)    Gebruik een thermostaat ter bescherming tegen oververhitting (handmatig resetbaar) (om ongewone temperatuurstijging/
verhitting zonder water op te sporen).
De bedrijfstemperatuur van de veiligheidsinrichting moet boven 80 °C. liggen. De veiligheidsinrichting mag niet snel 
werken, maar het watercircuit mag niet koken, zelfs als de verwarming(en) te hoog staan afgesteld.
(Referentiewaarde) Thermostaat bedrijfstemperatuur gebruikt in onze cilinderunit en Hydrobox: 90 °C ± 4 °C

(2) Sluit een drukontlastingsklep aan op de primaire circuitzijde.
CV-ketel Algemeen * De noodzaak en capaciteit van de CV-ketel moet aan de volgende punten voldoen:

(1) Verwarmingscapaciteit en de voorlooptemperatuur moeten altijd voldoende zijn.
(2)  Het systeem kan de temperatuur van het opgeslagen water in de tank verhogen om de groei van legionellabacteriën 

tegen te gaan.
(NB) In een systeem zonder hulpverwarming of CV-ketel is de ‘anti-legionella modus’ niet beschikbaar.

Regelstroom voor 
contactgever

Stroomsterkte: 0,5A max, voeding: 230V AC
* Gebruik een relais.

Aparte voeding 
voor verwarming

Installeer een zekering voor de verwarming, apart van de regelstroom (zie afb. 1 en afb. 2).
*ECB is geïntegreerd in PAC-IF052B-E.
Verwarmingscapaciteit/onderbreker/bekabeling (aanbevolen)

Beschrijving Stroomvoorziening Capaciteit Onderbreker bekabeling

CV-ketel (SWW-tank) ~/N 230V  50Hz 3 kW 16 A 2,5 mm²

*  Wanneer u een CV-ketel installeert met een grotere capaciteit dan hierboven aangegeven, moet u een onderbreker van 
geschikte grootte en een kabel (diameter) selecteren gebaseerd op de maximaal mogelijke elektrische stroom.

Veiligheids-
inrichting

(1) Installeer de bijgeleverde thermistor THW5 op de SWW-tank. （Temperatuurdetectie via microcomputer voor de veilig-
heid: 80 °C)
(2) Gebruik een geïntegreerde uitschakelthermostaat (handmatig resetbaar).

De bedrijfstemperatuur van de veiligheidsinrichting moet boven 80 °C. liggen. De veiligheidsinrichting mag niet snel 
werken, maar het watercircuit mag niet koken, zelfs als de verwarming te hoog staat afgesteld.
(Referentiewaarde) Thermostaat bedrijfstemperatuur gebruikt in onze cilinderunit: 85 °C ± 5°C

(3) Sluit een drukontlastingsklep aan op de sanitaire waterzijde.
Mengklep Stroomsterkte: 0,1 A max (indien boven 0,1 A, moet u een relais gebruiken)

Stroomvoorziening: 230V AC
Sluit de aardingskabel aan, indien aanwezig.
Type: Raadpleeg de juiste afbeelding. 

Expansievat (primaire circuitzijde)
Expansievat (sanitaire waterzijde)

Als het watercircuit wordt gesloten, moet u het expansievat selecteren op grond van de hoeveelheid water in het water-
circuit.
* Volg de nationale reglementen op.

Grenswaarden van de TOTALE elektrische 
stroom bij lokaal geleverde onderdelen

Optie 1 (Stroomvoorziening van buitenunit)   
TOTALE stroombehoefte MOET  3A zijn (anders brandt de zekering op de PCB-buitenunit door). 

Optie 2 (Onafhankelijke stroomvoorziening (d.w.z. van de FTC4-unit zelf))    
TOTALE stroomsterkte van de pomp(en) MOET  3A zijn. 
De totale toegestane stroomsterkte voor alle onderdelen behalve de pompen is  3A. (anders brandt de zekering op de 
FTC4-PCB door )

<1 fase>
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3.6  Leidingschema temperatuurregeling voor 2 zones
De volgende componenten zijn nodig voor het leidingwerk voor bedrijf met rege-
ling voor 2 zones.
Richt de volgende componenten in.
•	Mengtank (lokaal geleverd)
•	Gemotoriseerde mengklep (lokaal geleverd)
•	Watercirculatiepomp (× 2) (lokaal geleverd)
•	Stromingsschakelaar (× 2) (lokaal geleverd) 
•	Thermistor (× 4) *2 sets (PAC-TH011-E) thermistors zijn benodigd.

Sluit de componenten aan op het watercircuit, volgens onderstaande afbeelding. 
Voor meer informatie over de bekabeling, raadpleeg '4.7 bekabeling voor tempe-
ratuurregeleenheden voor 2 zones'.

Opmerking:   Installeer de thermistors niet op de mengtank. Daardoor kan 
de correcte controle van de voorloop- en teruglooptemperatu-
ren door elke zone worden bemoeilijkt. 
Installeer de voorlooptemp. thermistor van zone2 (THW8) bij 
de mengklep. 

Thermistor (THW6): Voorlooptemp. zone1
Thermistor (THW7): Teruglooptemp. zone1
Thermistor (THW8): Voorlooptemp. zone2
Thermistor (THW9): Teruglooptemp. zone2

THW6

THW7

THW8

THW9

Mengtank

Gemoto-
riseerde 
mengklep

Watercirculatiepomp 2
Zone1

Stroomschakelaar 2 
(zone1)

Watercirculatiepomp 3
(Zone 2)

Stroomschakelaar 3 
(zone2)

Verwarmingslichaam 
(zone1)

Verwarmingslichaam 
(zone2)

temperatuurregeling voor 1 zone

temperatuurregeling voor 2 zones

temperatuurregeling voor 1 zone met CV-ketel temperatuurregeling voor 2 zones met CV-ketel 

1.  Verwarmingslichamen zone1 (bijv. radiator, ventilatorconvector) (lokaal geleverd)
2. Mengtank (lokaal geleverd)
3. Thermistor voorlooptemp. zone1 (THW6) (optie)
4. Thermistor teruglooptemp. zone1 (THW7) (optie)
5. Watercirculatiepomp zone1 (lokaal geleverd)
6. Stromingsschakelaar zone1 (lokaal geleverd)
7. Gemotoriseerde mengklep (lokaal geleverd)
8. Thermistor voorlooptemp. zone2 (THW8) (optie)

3.5 Lokaal systeem
Zone1 Zone1

Zone1

Zone2

Zone1 Zone1

Zone2

Opmerking: De koelmodus kan niet onder een temperatuurregeling voor 2 zones draaien, maar wel in zone1 en zone2 onder een temperatuurregeling voor 1 
zone.

3. Systeem

9. Thermistor teruglooptemp. zone2 (THW9) (optie)
10. Watercirculatiepomp zone2 (lokaal geleverd)
11. Stroomschakelaar zone2 (lokaal geleverd)
12.  Verwarmingslichamen zone2 (bijv. vloerverwarming) (lokaal geleverd)
13. Thermistor voorlooptemp. CV-ketel (THWB1) (optie)
14. Thermistor teruglooptemp. CV-ketel (THWB2) (optie)
15. CV-ketel
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~/N
230V
50Hz

L

N
S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB2

TB1

L
N

ECB

: PAC-IF051B-E

: PAC-IF052B-E

FTC4 (Master)

L

N

3N~
400V
50Hz

L3

L2

L1

N

S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB2

TB1

L
N

ECB

FTC4 (Master)

L

N

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Naar 
regel-
paneel

ELB voor 
verwarm-
ingsketel 
(DHW-tank)

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

Stroom-
voorziening Aards-

luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

Naar 
regel-
paneel

ELB voor 
verwarm-
ingsketel 
(DHW-tank)

<1 fase> <3 fase>

4. Elektrische werkzaamheden

4.1 Elektrische aansluiting
Alle elektrische werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een daartoe 
opgeleide technicus. Als hier niet aan wordt voldaan kan dat leiden tot elektrische 
schok, brand en de dood. Tevens komt dan de garantie te vervallen. Alle bekabe-
ling dient te voldoen aan de nationale reglementen voor bekabeling. 
Voor regeling van meerdere buitenunits met FTC4 (Slave), zie hoofdstuk 9.

De FTC4 (Master) kan op twee manieren worden gevoed:  
1. De stroomkabel loopt van de buitenunit naar de FTC4 (Master).
2. De FTC4 (Master) heeft een onafhankelijke stroombron

 
De aansluitklemmen moeten worden aangesloten zoals aangegeven in de volgen-
de afbeeldingen, afhankelijk van de fase.

Optie 1 FTC4 (Master) gevoed via buitenunit

<Afb.  4.1.2>
Elektrische aansluitingen 1 fase/3 fase

bekabeling
bekabeling no.
× grootte (mm²)

FTC4 (Master) - buitenunit *2 3 × 1,5 (polair)

FTC4 (Master) - buitenunit aarde *2 1 × min. 1,5

Circuit 
waarden

FTC4 (Master) - buitenunit S1 - S2 *3 AC230V

FTC4 (Master) - buitenunit S2 - S3 *3 DC24V

*1. Een onderbreker met tenminste 3,0 mm contactscheiding in elke pool dient te worden geleverd. Gebruik aardsluitingsonderbreker (NV)
De onderbreker moet zorgen voor contactverbreking van alle actieve fasegeleiders van de voedingsbron.

*2. Max. 45 m
Indien 2,5 mm² gebruikt, max. 50 m
Indien 2,5 mm² gebruikt en S3 gescheiden, max. 80 m

*3. De waarden in bovenstaande tabel zijn niet altijd afgemeten aan de basiswaarde.

Opmerkingen: 1.  De bekabelingsgrootte dient te voldoen aan de geldende lokale en nationale voorschriften.
  2.    De aansluitsnoeren van de FTC4 (Master)/buitenunit mogen niet lichter zijn dan fl exibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 

60245 IEC 57)
   De voedingssnoeren van de FTC4 (Master) mogen niet lichter zijn dan fl exibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 60227 IEC 53)
  3. De aardkabel moet langer zijn dan andere kabels.
  4.  Zorg dat er voldoende voedingscapaciteit overblijft voor elke afzonderlijke verwarming. Onvoldoende voedingscapaciteit kan leiden tot 

stuiteren van de contacten.

*1   Als de geïnstalleerde aardsluitingsonderbreker geen overstroombeveiliging heeft, moet u een stroomonderbreker met die functie in dezelfde stroomleiding installeren.
*2  Bevestig label A dat bij de handboeken is geleverd bij elk bekabelingsschema voor de FTC4 (Master) en de buitenunits.

<Afb.  4.1.1> bekabeling voor PAC-IF052B-E

TB2

Klemmen

Sleuf

TB1

Opmerking:  Conform IEE-reglementen moet de stroomonderbreker/isoleerschakelaar op de buitenunit worden geïnstalleerd met afsluitbare inrichtingen (gezondheid 
en veiligheid).

Afkorting stroomonderbreker Betekenis
ECB Aardsluitingsonderbreker voor CV-ketel
TB1 Klemmenbord 1
TB2 Klemmenbord 2

De CV-ketels moeten onafhankelijk van elkaar worden aangesloten op aparte 
voedingsbronnen.

Klem

Klemmen

1 2 3 4 5

1

Hoogspanningskabels 
(UITGANG)

2

Laagspanningskabels 
(INGANG)

3

Kabel van de draadloze 
ontvanger

4

Thermistorkabels

5

Voedingskabels

Opmerkingen:    1.  Laat de laagspanningskabels niet door dezelfde sleuf lopen als de hoogspanningskabels.
 2.  Laat de kabel van de draadloze ontvanger niet samen met andere kabels door een sleuf 

lopen.
 3.  Bind stroomkabels niet samen met andere kabels.
 4.  Bind kabels met klemmen samen, zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding.
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1

CNO1
Zwart

CNO1
Zwart

FTC4
(Master)
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(Master)

S1

S2

S3

Basisinstellingen
(Gevoed
door buitenunit)

Aangepaste 
instellingen 
(aparte stroom-
voorziening naar
FTC4(Master))

~/N
230V
50Hz

L

N
S1

S2

S3

Buitenunit

S1

S2

S3

TB2

TB1

L

N

ECB

Naar 
regel-
paneel

ELB voor 
verwarm-
ingsketel 
(DHW-tank)

L

N

Stroom-
voorziening
~/N
230V
50Hz

Aards-
luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

: PAC-IF051B-E

: PAC-IF052B-E

FTC4 (Master)

3N~
400V
50Hz

L3
L2

L1

N

S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB2

TB1

L

N

ECB

L

N~/N
230V
50Hz

FTC4 (Master)

Stroom-
voorziening

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Stroom-
voorziening Aards-

luitings-
onder-
breker

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Stroom-
voorziening

Buitenunit

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Naar 
regel-
paneel

ELB voor 
verwarm-
ingsketel 
(DHW-tank)

<3 fase><1 fase>

4. Elektrische werkzaamheden

Optie 2 FTC4 (Master) gevoed door onafhankelijke bron

Als de FTC4 (Master) en de buitenunits aparte voeding hebben, MOET aan de volgende 
voorwaarden zijn voldaan:
• De aansluitingen van de elektrische boxconnector FTC4 (Master) zijn gewijzigd 

(zie afb. 4.1.3)
• Instellingen dipswitches buitenunit gewijzigd in SW8-3 ON
• Schakel de buitenunit in voor de FTC4 (Master).

<Afb.  4.1.3>

<Afb.  4.1.5>
Elektrische aansluitingen 1 fase/3 fase

FTC4 (Master) voeding ~/N 230 V  50 Hz

FTC4 (Master) ingangscapaciteit
Hoofdschakelaar (onderbreker) *1 16 A

be
ka

be
lin

g
be

ka
be

lin
g 

no
.

× 
gr

oo
tte

 (m
m

²) FTC4 (Master) voeding 2 × min. 1,5

FTC4 (Master) voeding aarde 1 × min. 1,5

FTC4 (Master) - buitenunit *2 2 × min. 0,3

FTC4 (Master) - buitenunit aarde —

C
irc

ui
t 

w
aa

rd
en

FTC4 (Master) L - N *3 AC230V

FTC4 (Master) - buitenunit S1 - S2 *3 —

FTC4 (Master) - buitenunit S2 - S3 *3 DC24V

Opmerking:    Conform IEE-reglementen moet de stroomonderbreker/isoleerschakelaar op de buitenunit worden geïnstalleerd met afsluitbare inrichtingen (gezondheid 
en veiligheid).

*1.  Een onderbreker met tenminste 3,0 mm contactscheiding in elke pool dient te 
worden geleverd. Gebruik aardsluitingsonderbreker (NV)
De onderbreker moet zorgen voor contactverbreking van alle actieve 
fasegeleiders van de voedingsbron.

*2. Max. 120 m
*3.  De waarden in bovenstaande tabel zijn niet altijd afgemeten aan de 

basiswaarde.

Opmerkingen: 
1.  De bekabelingsgrootte dient te voldoen aan de geldende lokale en nationale 

voorschriften.
2.  De aansluitsnoeren van de FTC4 (Master)/buitenunit mogen niet lichter zijn 

dan fl exibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 60245 IEC 57)
  De voedingssnoeren van de FTC4 (Master) mogen niet lichter zijn dan 

fl exibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 60227 IEC 53)
3. De aardkabel moet langer zijn dan andere kabels.
4.  Zorg dat er voldoende voedingscapaciteit overblijft voor elke afzonderlijke 

verwarming. Onvoldoende voedingscapaciteit kan leiden tot stuiteren van 
de contacten.

1

Hoogspanningskabels (UITGANG)

2

Laagspanningskabels (INGANG)

3

Kabel van de draadloze ontvanger

4

Thermistorkabels

5

Voedingskabels

TB2

Klemmen

Sleuf

TB1

Klem

Klemmen

1 2 3 4 5

Opmerkingen:   1.  Laat de laagspanningskabels niet door dezelfde sleuf lopen als de hoogspanningskabels.
 2.  Laat de kabel van de draadloze ontvanger niet samen met andere kabels door een sleuf lopen.
 3.  Bind stroomkabels niet samen met andere kabels.
 4.  Bind kabels met klemmen samen, zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding.

*1   Als de geïnstalleerde aardsluitingsonderbreker geen overstroombeveiliging heeft, moet u een stroomonderbreker met die functie in dezelfde stroomleiding installeren.
*2  Bevestig label B dat bij de handboeken is geleverd bij elk bekabelingsschema voor de FTC4 (Master) en de buitenunits.

<Afb. 4.1.4> bekabeling voor PAC-IF052B-E
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0
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83
.5

Muur

Doorvoer

Geleidingsbuis
Borgmoer

Schakelaardoos

Dicht de opening af met stopverf. 
Hoofdcontrollerkabel

Sierafdekking en frontafdekking Achterafdekking

10mm

6mm

Mantel

Voor-
kant

Haal de kabel door

Haal het gedeelte zonder 
mantel helemaal naar voren.

De 2 binnenste kabels mogen niet 
aan de achterkant zichtbaar zijn.

Sluit de 2 binnenkabels aan op het 
aansluitblok (niet gepolariseerd).

Achter-
kant

Hoofdcontrollerkabel
Dicht de opening af met stopverf.

Haal de kabel door van achter 
de hoofdcontroller.

Vereiste vrije ruimte 
rondom de hoofdcon-
troller

Profiel hoofdcontroller

Montagehoogte

TBI.2 RC

4. Elektrische werkzaamheden

4.2 De hoofdcontroller aansluiten
4.2.1  Sluit de kabel van de hoofdcontroller aan op de FTC4 

(Master)
Sluit de kabel van de hoofdcontroller aan op 11 en 12 op het aansluitblok (TBI. 2) op 
de controller van de FTC4 (Master). <Afb. 4.2.1>
bekabeling draad no. × grootte (mm²): 2 × 0,3 (niet polair)

De 10 m lange draad is bijgevoegd als hulpstuk. Max. 500 m
De bekabelingsgrootte dient te voldoen aan de geldende lokale en nationale 
voorschriften.

Nominale waarde circuit: 12V DC
De nominale waarde van het circuit is niet altijd afgemeten aan de basiswaarde.

Montagelocatie van de hoofdcontroller
Als u gebruik maakt van de opties van de afstandsbediening (zie hoofdstuk 4.3) 
moet u de hoofdcontroller monteren op een geschikte plaats, die aan de volgende 
punten voldoet voor de detectie van de ruimtetemperatuur.
• Plaats de hoofdcontroller niet aan de rand van een deur of een raam.
•  Plaats de hoofdcontroller niet in de buurt van warmte- of koudebronnen, zoals radiatoren 

en dergelijke.
Opmerkingen:
De bekabeling voor de hoofdcontroller moet op een afstand (van 5 cm of meer) 
van de voedingskabels liggen, zodat die niet wordt beïnvloed door elektrische 
ruis van de voedingskabels. (Leg de kabel van de hoofdcontroller en de voe-
dingskabels niet in hetzelfde kabelkanaal.) (Zie afbeelding 4.1.1)
Wanneer u kabels aansluit op TBI.2, moet u de ringklemmen gebruiken en die 
isoleren van de kabels van de naastliggende aansluitklemmen.

<Afb.  4.2.1>

4.2.2 De hoofdcontroller monteren
1. De hoofdcontroller kan in de schakelaardoos of direct op de muur worden gemon-

teerd. Voer de montage volgens de voorschriften uit.
(1) Laat vrije ruimtes intact zoals getoond in <afb. 4.2.2> ongeacht of de hoofd-

controller direct aan de muur of in de schakelaardoos wordt gemonteerd.
(2) Bereid de volgende items in het veld voor.

Dubbele schakelaardoos
Dunne metalen elektriciteitsbuis
Sluitmoeren en doorvoer
Kabelafdekking
Wandcontact

2. Boor een montagegat in de wand.
■ Montage met een schakelaardoos

• Boor een gat in de wand voor de schakelaardoos en monteer de schakelaar-
doos in het gat.

• Schuif de elektriciteitsbuis in de schakelaardoos.

■ Directe wandmontage
• Boor een kabelgat en haal de kabel van de hoofdcontroller er doorheen.
	Let op:

Om te voorkomen dat dauw, water en insecten binnendringen moet u de ope-
ning tussen de kabel en het kabelgat met stopverf afdichten. Anders kunnen 
elektrische schok, brand of een defect het gevolg zijn.

3. Zorg dat u de hoofdcontroller bij de hand hebt.
Verwijder de achterkant van de hoofdcontroller.

4.  Sluit de kabel van de hoofdcontroller aan op op het aansluitblok op de achteraf-
dekking.
Pas de kabel van de hoofdcontroller aan zoals aangegeven in <afb. 4.2.5>, en 
haal de kabel door van achter de achterafdekking.
Haal de kabel helemaal door naar de voorkant, zodat het blanke gedeelte van de 
kabel onzichtbaar is achter de achterafdekking. 
Sluit de kabel van de hoofdcontroller aan op op het aansluitblok op de achteraf-
dekking.

■ Directe wandmontage
•  Dicht de opening af tussen de kabel en het kabelgat. 
	Let op

Om elektrische schok of een defect te vermijden, moet u zorgen dat de 
manteluiteinden of andere vreemde voorwerpen niet in het aansluitblok 
komen. 
Gebruik geen ringklemmen om de kabels aan te sluiten op het aansluitblok 
op de achterafdekking. De aansluitklemmen komen dan in contact met het 
regelpaneel en de sierafdekking, wat leid tot een defect.

<Afb.  4.2.2>

<Afb.  4.2.3>

<Afb.  4.2.4>

<Afb.  4.2.5>
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Klemmen

Houd de kabels op hun 
plaats met klemmen.

Hoofdcontrollerkabel
Zie stap 5.Houtschroef

Haal de kabel door de sleuf.

Dicht de opening rond het 
kabelgat helemaal af.
Zie stap 2.

Hoofdcontrollerkabel
Zie stap 5.

Dubbele 
schakelaardoos

Kruisschroeven 
met ronde kop

4. Elektrische werkzaamheden

5. Monteer de achterafdekking
■ Installatie met een schakelaardoos 

• Bij het monteren van de achterafdekking in de schakelaardoos moet u ten-
minste twee hoeken van de schakelaardoos vastzetten met schroeven.

<Afb.  4.2.6>

■ Directe wandmontage
• Haal de kabel door de beschikbare sleuf.
• Bij het monteren van de achterafdekking aan de wand moet u tenminste twee 

hoeken van de hoofdcontroller vastzetten met schroeven.
• Om te voorkomen dat de achterafdekking omhoog schuift, moet u de aan de 

linker boven- en de rechter benedenhoeken van de hoofdcontroller (gezien 
vanaf de voorkant) de achterafdekking tegen de wand bevestigen met muur-
pluggen of iets dergelijks.

	Let op:

Zorg ervoor de schroeven niet te vast aan te draaien en maak geen extra 
montagegat(en), zodat de hoofdcontroller niet wordt vervormd of beschadigd 
(barsten).

6. Snij het kabelgat uit.
■ Directe wandmontage

• Snij het uitslaggat (grijs aangeduid in <afb. 4.2.7>) in de sierafdekking met 
een mes of kniptang.

• Haal de hoofdcontrollerkabel van de sleuf achter de achterafdekking door dit 
gat.

7. Steek de looddraadkabel in de frontafdekking.
Steek de looddraadkabel die van de achterafdekking komt in de voorafdekking.

 Let op:
Verwijder om defecten te vermijden nooit de beschermplaat met de control-
lerkaart van de frontafdekking.
Als de kabel in de frontafdekking is gestoken, laat dan de frontafdekking niet 
hangen zoals in <afb. 4.2.8>. Anders kan de kabel van de hoofdcontroller los-
raken, wat een storing in de hoofdcontroller ten gevolge heeft.

8. Breng de looddraad aan in de klemmen.
 

 Let op:
Houd de kabels met de klemmen op hun plaats, zodat er niet te veel spanning 
op het aansluitblok wordt uitgeoefend en de kabels breken.

<Afb.  4.2.7>

<Afb.  4.2.8>

<Afb.  4.2.9>

Steek de connector stevig in 
de stekkerbus.
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Dicht de opening tussen de 
kabel en het kabelgat af met 
stopverf.

Gebruik een 
kabelafdekking.

Haal de kabel door het kabelgat bovenin de 
hoofdcontroller.

Check that the cover is 
securely installed and not 
lifted.

4. Elektrische werkzaamheden

9. Plaats de frontafdekking en de sierafdekking op het achterafdekking.
De frontafdekkingsconstructie (af fabriek met sierafdekking) heeft aan de 
bovenkant twee uitsteeksels. Maak de uitsteeksels vast aan de achterafdekking 
en klik de frontafdekking vast op de achterafdekking. Zorg dat u de afdekking 
stevig monteert.

 Let op:
Als de frontafdekking goed wordt bevestigd op de achterafdekking, hoort u 
een klik. Als de afdekking niet goed op haar plaats klikt, kan ze er afvallen.

■ Directe wandmontage (bij aanleg van de hoofdcontrollerkabel langs de wand)
• Schuif de kabel door het kabelgat bovenin de hoofdcontroller.
• Dicht de opening tussen de kabel en het kabelgat af met stopverf.
• Gebruik een kabelafdekking.

● De frontafdekking en de sierafdekking demonteren
(1) Verwijder de sierafdekking.

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de twee open 
sleuven aan de onderkant van de hoofdcontroller en beweeg het handvat van 
de schroevendraaier zoals aangegeven naar beneden. De uitsteeksels ko-
men los uit de koppelingsgaten. Trek vervolgens de sierafdekking naar voren 
om die te verwijderen.

(2) Verwijder de frontafdekking.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de twee open 
sleuven aan de onderkant van de hoofdcontroller. De opeenvolgende proce-
dure is dezelfde als die van de sierafdekking.

 Let op:
Gebruik een schroevendraaier met een platte kop (5 mm). Forceer geen draai-
beweging als u het blad in de sleuven plaatst. Daardoor kunnen de afdekkin-
gen breken.

<Afb.  4.2.10>

<Afb.  4.2.11>

<Afb.  4.2.12>
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4.3 Opties van de draadloze afstandsbediening
De FTC4 (met omkasting) wordt af fabriek geleverd met een hoofdcontroller. Dit omvat een 
thermistor voor temperatuurbewaking en een grafische gebruikersinterface, waarmee u de 
instellingen kunt doen, de huidige status kunt weergeven en schemafuncties invoeren. De 
hoofdcontroller wordt eveneens gebruikt voor onderhoud. Deze voorziening is toegankelijk 
via wachtwoordbeveiligde servicemenu's. 

Om het hoogste rendement te behalen, adviseert Mitsubishi Electric het gebruik van auto 
adaptieve regeling gebaseerd op de ruimtetemperatuur. Om gebruik te kunnen maken van 
deze functie moet er een ruimtethermistor in het  referentielokaal bevinden. Het kan op een 
aantal manieren worden gedaan. De eenvoudigste daarvan worden hieronder beschreven.
Zie de verwarmingssectie van deze handleiding voor instructies over het instellen van 
een compensatiecurve, de voorlooptemperatuur of de ruimtetemperatuur (auto-adap-
tatie).
Voor instructie over het instellen van de thermistoringang voor de FTC4 (Master) zie 
het hoofdstuk Basisinstellingen.

De fabrieksinstelling voor ruimteverwarmingsmodus is Ruimte temp. (auto-adaptatie) Als 
er zich geen ruimtesensor in het systeem bevindt, moet deze instelling worden gewijzigd 
in ofwel Compensatiecurve- of Voorlooptemp-modus

FTC4 
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

20.0°C

FTC4
(Master)

20°C

20°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

FTC4
(Master)

4. Elektrische werkzaamheden

Opmerking: De auto-adaptieve regeling is niet beschikbaar in koelingsmodus.
temperatuurregeling voor 1 zone

Bedieningsoptie A

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller en de Mitsubishi Electric draadloze 
afstandsbediening. Met de draadloze afstandsbediening wordt de ruimtetemperatuur 
bewaakt en kunnen de instellingen voor de ruimteverwarming worden gewijzigd. De 
SWW temperatuur kan worden verhoogd (*1) en de vakantiemodus kan worden 
geactiveerd zonder de hoofdcontroller te hoeven gebruiken.

Bij meer dan één draadloze afstandsbediening, wordt de laatst gevraagde 
temperatuurinstelling door het centrale regelsysteem algemeen toegepast op alle 
ruimtes, ongeacht welke draadloze afstandsbediening is gebruikt. Er bestaat geen 
hiërarchie onder de afstandsbedieningen.

Sluit de draadloze ontvanger aan op de FTC4 (Master) met behulp van het 
instructieboekje van de draadloze afstandsbediening. Zet DIP SW1-8 op ON Stel voor 
het bedrijf de draadloze afstandsbediening in, zodat die data kan zenden en 
ontvangen. (Zie hiervoor de installatiehandleiding van de draadloze 
afstandsbediening.)

Bedieningsoptie B

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller en de Mitsubishi Electric thermistor aangesloten 
op de FTC4 (Master). Met de thermistor wordt de ruimtetemperatuur bewaakt, maar de 
thermistor kan geen wijzigingen aanbrengen in de regelmodus. Wijzigingen aan SWW 
instellingen (*1) moeten worden gemaakt via de hoofdcontroller op de FTC4 (Master).

Sluit de thermistor aan op de TH1-connector op de FTC4 (Master). 
Het aantal ruimtetemperatuurthermistors die kunnen worden aangesloten op de FTC4 
(Master) is altijd één.

Bedieningsoptie C

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller los van de FTC4 (Master) en in een andere 
ruimte geplaatst. Met een thermistor in de hoofdcontroller kan de ruimtetemperatuur 
worden bewaakt voor de automatische adaptieve regeling, waarbij alle functies van de 
hoofdcontroller beschikbaar blijven.  

De hoofdcontroller en de FTC4 (Master) zijn met elkaar verbonden met een non-polaire, 
2-aderige kabel van 0,3 mm² (lokaal geleverd), met een maximum lengte van 500 m.

Om de sensor in de hoofdcontroller te gebruiker, moet de hoofdcontroller zich op een 
andere plaats bevinden dan de FTC4 (master). Anders meet die de temperatuur van de 
FTC4 (Master) in plaats van de ruimtetemperatuur. Dit beïnvloed het rendement van de 
ruimteverwarming.

Bedieningsoptie D (voorlooptemperatuur of enkel compensatiecurve)

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller en de lokaal geleverde thermostaat 
aangesloten op de FTC4 (Master). Met de thermostaat stelt u de maximum temperatuur 
in voor de ruimteverwarming. Wijzigingen aan SWW (*1) moeten worden gemaakt via 
de hoofdcontroller op de FTC4 (Master).

De thermostaat wordt aangesloten op IN1 in TBI.1 op FTC4 (Master). Het aantal 
thermostaten die kunnen worden aangesloten op de FTC4 (Master) is altijd één.

De draadloze afstandsbediening kan tevens worden gebruikt als thermostaat.

*1 Indien van toepassing

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

draadloze ontvanger 
(optie)

Hoofdcontroller

Draadloze afstandsbedie-
ning (optie)

Hoofdcontroller

Hoofdcontroller

Hoofdcontroller  
(extern)

Max. 8

Ruimte

Ruimte

Thermistor voor 
ruimtetemperatuur 
(optie)

Ruimte

Ruimtetemperatuur 
thermostaat  
(lokaal geleverd)

Door de fabriek geleverde standaard

Buitenunit Hoofdcontroller
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temperatuurregeling voor 2 zones
Bedieningsoptie A

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller, de Mitsubishi Electric draadloze afstandsbe-
diening en een lokaal geleverde thermostaat.
Met de draadloze afstandsbediening wordt de ruimtetemperatuur in zone1 bewaakt en 
met thermostaat de ruimtetemperatuur in zone2.
De thermostaat kan ook worden toegewezen aan zone1 en de draadloze afstandsbe-
diening aan zone2.

Met de draadloze afstandsbediening kunnen ook wijzigingen worden aangebracht in 
de instellingen voor de ruimteverwarming, de SWW temperatuur kan worden ver-
hoogd (*1) en de vakantiemodus kan worden geactiveerd zonder de hoofdcontroller te 
hoeven gebruiken.

Als er meer dan één draadloze afstandsbediening wordt gebruikt, wordt de laatste 
temperatuurinstelling (aanpassing/vraag) toegepast op ALLE ruimtes in dezelfde zone.

Sluit de draadloze ontvanger aan op de FTC4 (Master) met behulp van het instruc-
tieboekje van de draadloze afstandsbediening. Zet DIP SW1-8 op AAN Stel voor het 
bedrijf de draadloze afstandsbediening in, zodat die data kan zenden en ontvangen. 
(Zie hiervoor de installatiehandleiding van de draadloze afstandsbediening.)
Met de thermostaat stelt u de maximum temperatuur in voor de ruimteverwarming van 
zone2. 
De thermostaat wordt aangesloten op IN6 van FTC4 (Master). (Als de thermostaat 
wordt toegewezen aan zone1, wordt die aangesloten op IN1 van TBI.1.) (Zie 4.5.)
 

Bedieningsoptie B

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller, de Mitsubishi Electric thermistor en een lokaal 
geleverde thermostaat, die worden aangesloten op de FTC4 (Master).  
Met de thermistor wordt de ruimtetemperatuur in zone1 bewaakt en met de thermostaat 
de ruimtetemperatuur in zone2.

De thermostaat kan ook worden toegewezen aan zone1 en de thermistor aan zone2.
De thermistor kan geen wijzigingen uitvoeren in regelmodus. Wijzigingen aan SWW (*1) 
moeten worden gemaakt via de hoofdcontroller op de FTC4 (Master).
Sluit de thermistor aan op de TH1-connector op de FTC4 (Master). 
Het aantal ruimtetemperatuurthermistors die kunnen worden aangesloten op de FTC4 
(Master) is altijd één.
Met de thermostaat stelt u de maximum temperatuur in voor de ruimteverwarming van 
zone2. 
De thermostaat wordt aangesloten op IN6 van FTC4 (Master). (Als de thermostaat wordt 
toegewezen aan zone1, moet u die aansluiten op IN1 van TBI.1.) (Zie 4.5.)
 

Bedieningsoptie C

Deze optie bestaat uit de hoofdcontroller (met geïntegreerde thermistor) die zich op 
een afstand van de FTC4 (Master) bevindt voor de bewaking van de ruimtetempera-
tuur in zone1 en een lokaal geleverde thermostaat voor de bewaking van de ruimte-
temperatuur in zone2.
De thermostaat kan ook worden toegewezen aan zone1 en de thermistor aan zone2.

Met een thermistor in de hoofdcontroller kan de ruimtetemperatuur worden bewaakt 
voor de automatische adaptatiefunctie, waarbij alle functies van de hoofdcontroller be-
schikbaar blijven.
De hoofdcontroller en de FTC4 (Master) zijn met elkaar verbonden met een non-polai-
re, 2-aderige kabel van 0,3 mm² (lokaal geleverd), met een maximum lengte van 500 m.
Om de sensor in de hoofdcontroller te gebruiker, moet de hoofdcontroller zich op een 
andere plaats bevinden dan de FTC4 (master). Anders meet die de temperatuur van 
de FTC4 (Master) in plaats van de ruimtetemperatuur. Dit beïnvloed het rendement 
van de ruimteverwarming.

Met de thermostaat stelt u de maximum temperatuur in voor de ruimteverwarming van 
zone2. 
De thermostaat wordt aangesloten op IN6 van FTC4 (Master). (Als de thermostaat 
wordt toegewezen aan zone1, moet u die aansluiten op IN1 van TBI.1.)  (Zie 4.5.)

Bedieningsoptie D 

Deze optie bestaat uit de lokaal geleverde thermostaten aangesloten aan de FTC4 
(Master). De thermostaten zijn apart toegewezen aan zone1 en zone2. Met de thermo-
staten stelt u elk de maximum temperatuur in voor de ruimteverwarming van zone1 en 
zone2. Wijzigingen aan SWW (*1) moeten worden gemaakt via de hoofdcontroller op 
de FTC4 (Master).

De thermostaat voor zone1 wordt aangesloten op IN1 in TBI.1 op FTC4 (Master). 
De thermostaat voor zone2 wordt aangesloten op IN6 in TBI.1 op FTC4 (Master). 

*1 Indien van toepassing
*2  Voor de bovenstaande opties kunnen de sensortypes worden gewisseld tussen zone1 en zone2. (bijv. draadloze afstandsbediening in zone1 en ruimtetemperatuurthermo-

staat in zone2 kunnen worden gewisseld in respectievelijk ruimtetemperatuurthermostaat en draadloze afstandsbediening).  
Tevens kan indien nodig de draadloze afstandsbediening als thermostaat functioneren. 

FTC4
(Master)

20.0°C

FTC4
(Master)

20.0°C

FTC4
(Master)

20°C

20°C

20.0°C

20.0°C

20.0°C

FTC4
(Master)

20.0°C
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Thermistor voor  
ruimtetemperatuur 
(optie)

Ruimtetemperatuur  
thermostaat  
(lokaal geleverd)

HoofdcontrollerBuitenunit

Zone1: Ruimtetemperatuurregeling (auto-adaptatie)
Zone2:  Compensatiecurve of voorlooptemperatuurregeling

Zone1

Zone2

Hoofdcontroller  
(extern)

Ruimtetemperatuur  
thermostaat  
(lokaal geleverd)

Zone1: Ruimtetemperatuurregeling (auto-adaptatie)
Zone2: Compensatiecurve of voorlooptemperatuurregeling

Zone2

Zone1

Buitenunit

Ruimtetemperatuur  
thermostaat  
(lokaal geleverd)

draadloze ontvanger 
(optie)

Draadloze afstandsbedie-
ning (optie)

Buitenunit Hoofdcontroller

Zone1

Zone2

Max. 8

Zone1: Ruimtetemperatuurregeling (auto-adaptatie)
Zone2: Compensatiecurve of voorlooptemperatuurre-
geling

HoofdcontrollerBuitenunit

Ruimtetemperatuur  
thermostaat  
(lokaal geleverd)

Ruimtetemperatuur  
thermostaat  
(lokaal geleverd)

Zone2

Zone1

Zone1, zone2: Compensatiecurve of voorloop-
temperatuurregeling
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4.4. De thermistorkabels aansluiten
Sluit de thermistor voor de FTC4 (Master)-controller aan.

Voor regeling van meerdere buitenunits met FTC4 (Slave), zie hoofdstuk 9.
4.4.1 De kabel van de ruimtetemperatuurthermistor (TH1) 
aansluiten 
TH1 is een optioneel onderdeel (PAC-SE41TS-E).
TH1 is vereist voor de auto-adaptatiefuncie. Wanneer de meting van de ruimte-
temperatuur echter wordt uitgevoerd door de hoofdcontroller of door de draadloze 
afstandsbediening (optioneel), dan is dit onderdeel niet nodig.
Sluit de TH1-kabel aan op de CN20-connector op de FTC4 (Master).
Als de TH1-kabel te lang is, kunt u de overtollige kabel buiten de FTC4 (Master) samen-
binden.
Voor meer informatie, zie hoofdstuk 4.3 in deze handleiding of de installatiehandlei-
ding die bij de PAC-SE41TS-E wordt gelevered.
Als u de TH1 gebruikt, plaats deze sensor dan op een geschikte plaats om de ruimte-
temperatuur te meten.

4.4.2. De kabel van de temperatuurhermistor (TH2) voor de koude-
middelleiding aansluiten
Sluit de TH2-kabel aan op de CN21-connector op de FTC4 (Master).

Voor een gesplitste buitenunit: Sluit TH2 aan.
Voor een kant-en-klare buitenunit: TH2 hoeft niet te worden aangesloten.

Als de TH2-kabel te lang is, kunt u de overtollige kabel buiten de FTC4 (Master) samen-
binden. 
Bind de kabels in de FTC4 (Master)-unit niet samen.

<Positie van de thermistor>
Breng TH2 aan op de koudemiddel  leiding ( vloeistof  zijde).
* Wij adviseren de thermistor te beschermen met warmte-isolerend materiaal, 
zodat ze niet worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
Opmerking: Zorg dat u de TH2 aanbrengt op een plaats waar die de temperatuur van de 

koudemiddelleidingen correct kan meten. (vloeistofzijde)
Want:
(1) TH2 is vereist om subcool-verwarming correct te meten. 
(2)  Om veiligheidsredenen moet de koudemiddeltemperatuur van de water/

koudemiddel warmtewisselaar eveneens worden gemeten.

4.4.3. De kabel van de thermistor van de voorloopwatertem-
peratuur (THW1) en de kabel van de thermistor van de 
terugloopwatertemperatuur (THW2) aansluiten

De THW1 en de THW2-kabels hebben dezelfde connector en die connector is 
aangesloten op de CNW12-connector op de FTC4 (Master).

Als de THW1- en THW2-kabels te lang zijn, kunt u de overtollige kabels buiten de FTC4 (Master) samenbinden. 
Bind de kabels in de FTC4 (Master)-unit niet samen.

<Positie van de thermistor>
Breng de THW1 aan op de water  leiding (waterafloopzijde) achter de hulpverwarming, en de THW2 op de waterinlaatzijde. 
* Wij adviseren de thermistor te beschermen met warmte-isolerend materiaal, zodat ze niet worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
Opmerking: Zorg dat u de THW1 aanbrengt op een plaats waar die de voorlooptemperatuur correct kan meten. (wateruitlaatzijde) Voor meer informatie, zie pagina 6.

4.4.4. De kabel van de eigenlijke SWW-tankthermistor (THW5) aansluiten
Sluit de THW5-kabel aan op de CNW5-connector op de FTC4 (Master), indien de SWW-tank beschikbaar is. 
Als de bij de FTC4 (Master) geleverde THWW5-kabel te lang is, kunt u de overtollige kabel buiten de FTC4 (Master) samenbinden. 
Bind de kabels in de FTC4 (Master)-unit niet samen.

<Positie van de thermistor>
Breng de THW5 aan op een plaats waar de tankwatertemperatuur correct kan worden gemeten.
Wij adviseren de thermistor in het midden van de SWW-tankhoogte aan te brengen (om de SWW-verwarming met deze sensor te regelen).
* Wij adviseren de thermistor te beschermen met warmte-isolerend materiaal, zodat ze niet worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
Vooral voor een dubbele (geïsoleerde) tank moet de thermistor worden bevestigd aan de binnenzijde (om de watertemperatuur te meten).

Opmerking:
Gebruik voor de aansluiting de ringklemmen en vergeet niet de kabels van de naastliggende aansluitklemmen te isoleren als u TBI.1 of 2 aansluit.
Voor de benodigde thermistoraansluiting (THW6, THW7, THW8, THW9) voor temperatuurregeling in 2 zones, zie 4.7 bekabeling voor temperatuurregeleenheden 

voor 2 zones

Voor de benodigde thermistoraansluiting (THWB1, THWB2, THW6, THW7) voor steunbedrijf van de boiler, zie de installatiehandleiding van de PAC-TH011HT-E.

 Let op:
Verleg de thermistorkabels niet samen met stroomkabels.
Het sensorgedeelte van de thermistor moet worden gemonteerd op een plaats waar de gebruiker niet bij kan.
(Het moet met extra isolatie worden gescheiden van gedeeltes waar de gebruiker wel bij kan.)

TBI.2 THW6

TBI.2 THW7

TBI.2 THW9

TBI.2 THW8

TBI.2 THWB1

TBI.2 THWB2

Connector CNW5

Connector CNW12

Connector CN21

Connector CN20

4. Elektrische werkzaamheden

<Afb.  4.4.1>
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*1

Buitenunit Monoblok type zonder DHW-tank en hulpverwarming

Buitenunit Monoblok met SWW-tank en hulpverwarming

THW5

Buitenunit

*1

TH2
Monoblok type
(met een koudemiddel-water HEX binnen) *1 Koudemiddel-water HEX

THW2

THW1

Niet nodigINLAAT-zijde water

Buitenunit Monoblok met SWW-tank

Buitenunit

TH2

*1 Koudemiddel-water HEX

THW2

THW5

THW1

Monoblok type
(met een koudemiddel-water HEX binnen)

Niet nodig

Buitenunit

*1

TH2

*1 Koudemiddel-water HEX

THW2

THW1

THW5

Buitenunit Monoblok type met hulpverwarming

Monoblok type
(met een koudemiddel-water HEX binnen)

Niet nodig

Niet nodig

Buitenunit

TH2

THW2

THW1
THW5

*1

*1 Koudemiddel-water HEX
Monoblok type
(met een koudemiddel-water HEX binnen)

Niet nodig

Niet nodig

Koudemiddelleidingen

Buitenunit Split type met SWW-tank en hulpverwarming

Split type
(zonder een koudemiddel-water HEX binnen) *1 Koudemiddel-water HEX

SWW-tank 
temperatuur

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

Waterleidingen

THW1

TH2

THW5

THW2*1

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

Buitenunit

Buitenunit Split type met SWW-tank

THW1

TH2

THW5

THW2*1

Split type
(zonder een koudemiddel-water HEX binnen) *1 Koudemiddel-water HEX

Buitenunit

Buitenunit Split type met hulpverwarming

THW1

TH2

THW2

THW5

Niet nodig

*1

Split type
(zonder een koudemiddel-water HEX binnen) *1 Koudemiddel-water HEX

Buitenunit

Buitenunit Split type met SWW-tank en hulpverwarming

THW1

TH2

THW2

THW5

Niet nodig

Split type
(zonder een koudemiddel-water HEX binnen) *1 Koudemiddel-water HEX

Buitenunit

*1

Koudemiddel VLOEISTOF-zijde

Koudemiddelleidingen

Koudemiddelleidingen

Koudemiddelleidingen

Koudemiddel VLOEISTOF-zijde

Koudemiddel VLOEISTOF-zijde

Koudemiddel VLOEISTOF-zijde

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

UITLAAT-zijde water

UITLAAT-zijde water

UITLAAT-zijde water
na hulpverwarming

SWW-tank 
temperatuur

SWW-tank 
temperatuur

SWW-tank 
temperatuur

Waterleidingen

Waterleidingen

Waterleidingen Waterleidingen

Waterleidingen

Waterleidingen

Waterleidingen

INLAAT-zijde water

INLAAT-zijde water

INLAAT-zijde waterINLAAT-zijde water

INLAAT-zijde water

INLAAT-zijde water

INLAAT-zijde water

4. Elektrische werkzaamheden

Type buitenunit SWW-tank TH2 THW1 THW2 THW5

Split
Aanwezig
Afwezig —

Monoblok
Aanwezig —
Afwezig — —

 : Nodig. Sluit de thermistor aan.
—: Niet nodig De thermistor is niet nodig: niet aansluiten. 

4.4.5. Plaats en noodzaak van de thermistor
<Plaats en noodzaak van de thermistor>

<Afb.  4.4.2>
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4.5 Ingangen/uitgangen aansluiten
Voor regeling van meerdere buitenunits met FTC4 (Slave), zie hoofdstuk 9.

4. Elektrische werkzaamheden

Als de kabels worden aangesloten op naastliggende contactklemmen, moet 
u ringklemmen gebruiken en de kabels isoleren.

4.5.1 Signaalingangen
Naam Aansluitblok Connector Item UIT (open) AAN (kort)
IN1 TBI.1 1-2 — Ruimtethermostaat 1 ingang Zie SW2-1 in <5.1 Dipswitchfuncties>
IN2 TBI.1 3-4 — Ingang stromingsschakelaar 1 Zie SW2-2 in <5.1 Dipswitchfuncties>
IN3 TBI.1 5-6 — Ingang stromingsschakelaar 2 (zone1) Zie SW3-2 in <5.1 Dipswitchfuncties>
IN4 TBI.1 7-8 — Ingang behoefteregeling Normaal Warmtebron UIT/CV-ketelbedrijf *2
IN5 TBI.1 9-10 — Ingang buitenthermostaat (*1) Standaardbedrijf Verwarmingsbedrijf/ CV-ketelbedrijf *2
IN6 TBI.1 11-12 — Ruimtethermostaat 2 ingang Zie SW3-1 in <5.1 Dipswitchfuncties>
IN7 TBI.1 13-14 — Ingang stroomschakelaar 3 (zone2) Zie SW3-3 in <5.1 Dipswitchfuncties>

*1.  Bij het gebruik van een buitenthermostaat voor de regelmodus van verwarmingen, kan de levensduur van de verwarmingen en bijbehorende on-
derdelen worden verkort.

*2. U schakelt het boilerbedrijf in door met de hoofdcontroller in het servicemenu 'Boiler' in 'Externe ingangsinstelling' te selecteren.

Item Naam Model en specificaties
Functie signaalingang Kabel signaalingang Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.

Max. 10 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte:  Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm² 

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm
Schakelaar Spanningsvrije 'a' contactsignalen

Externe schakelaar: minimum belastbaarheid 12V DC 1mA

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

4.5.2 Thermistoringangen
Naam Aansluitblok Connector Item Optioneel onderdeelmodel
TH1 — CN20 Thermistor (ruimtetemp.) (Optie)*1 PAC-SE41TS-E
TH2 — CN21 Thermistor (koudevloeistoftemp.)*2 —
THW1 — CNW12  1-2 Thermistor (voorloopwatertemp.) —
THW2 — CNW12  3-4 Thermistor (terugloopwatertemp.) —
THW5 — CNW5 Thermistor (SWW-tankwatertemp.) (Optie)*1 PAC-TH011TK-E
THW6 TBI.2  7-8 — Thermistor (voorloopwatertemp. zone1) (Optie)*1

PAC-TH011-E
THW7 TBI.2  9-10 — Thermistor (terugloopwatertemp. zone1) (Optie)*1
THW8 TBI.2  1-2 — Thermistor (voorloopwatertemp. zone2) (Optie)*1

PAC-TH011-E
THW9 TBI.2  11-12 — Thermistor (terugloopwatertemp. zone2) (Optie)*1
THWB1 TBI.2  3-4 — Thermistor (voorloopwatertemp. boiler) (Optie)*1

PAC-TH011HT-E
THWB2 TBI.2  5-6 — Thermistor (terugloopwatertemp. boiler) (Optie)*1

Maak de kabels niet langer of korter door ze te splitsen, want daardoor wordt een correcte temperatuurbewaking bemoeilijkt.
Als de kabels te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.
*1.  De maximum lengte van de thermistorkabel is 5 m. Als de kabels worden aangesloten op naastliggende contactklemmen, moet u ringklemmen gebruiken en 

de kabels isoleren.
*2. Behalve PAC-IF052B-E

TBI.1

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13

FTC 4

TBO.2

TBO.1

1

5

SW3

1 8

1 6

1

5CN01
(BLK)

1

3

CN3C
(BLU)

13

CNBHT
　(BLK)

13

CNIH
　(ORN)

CN20
(RED)

CN21
(YLW)
1

3

CNW12
(RED)

CNW5
(WHT)

1

2

1

4

1

2

TBI.2

LED1

LED2

SW2

1 8

SW1

1 8

SW4

CN108

CNRF
(WHT)

LED4

LED3
1

5

CN105
(RED)

2

4

6
8

10

12

14

1

3
5
7

9
11

13

2

4

6
8

10

12

14

1

3
5

TBO.3
2

4

6

1

3
5

7

9
11

13

FTC4 (Master)

<Afb. 4.5.1>
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Opmerking:
1. Als de Hydrobox wordt gevoed via de buitenunit, is de maximum totale stroomsterkte van (a)+(b) 3,0 A.
2. Sluit nooit meerdere watercirculatiepompen direct aan op een uitgang (OUT1, OUT2, en OUT3). In zo'n geval moet u ze aansluiten via (een) relais.
3. Sluit een geschikte spanningsdemper aan op OUT10 (TBO 1 1-2), afhankelijk van de belasting ter plaatse.

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties

Functie 
externe 
uitgang

bekabeling 
voor de 
uitgangen

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 30 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm

4.5.3 Uitgangen
Naam Aansluitblok Connector Item UIT AAN Signaal/max. stroom-

sterkte
Max.  totale 
stroom

OUT1 TBO.1 3-4 — Watercirculatiepomp 1 uitgang (ruimteverwarming en SWW) UIT AAN 230V AC 1,0 A max 3,0 A (a)
OUT2 TBO.1 5-6 — Watercirculatiepomp 2 uitgang (ruimteverwarming voor 

zone1)
UIT AAN 230V AC 1,0 A max

OUT3 TBO.1 7-8 — Watercirculatiepomp 3 uitgang (ruimteverwarming voor 
zone2)

UIT AAN 230V AC 1,0 A max

OUT4 TBO.1 9-11 — Driewegklep (tweewegklep 1) uitgang Verwar-
ming

SWW 230V AC 0,1 A max

3.0 A (b)

OUT5
TBO.1 12-13

— Mengklepuitgang
Aanslag Sluiten

230V AC 0,1 A max
TBO.1 13-14 Stoppen Openen

OUT6 TBO.3 1-2 — Uitgang hulpverwarming 1 Boosterheater eerste trap UIT AAN 230V AC 0,5 A max (relais)
OUT7 TBO.3 3-4 — Uitgang hulpverwarming 2 UIT AAN 230V AC 0,5 A max (relais)
OUT8 TBO.2 11-12 — Uitgang hulpverwarming 2+ Boosterheater tweede trap UIT AAN 230V AC 0,5 A max (relais)
OUT9 TBO.2 9-10 CNIH Uitgang Dompelweerstand UIT AAN 230V AC 0,5 A max (relais)
OUT11 TBO.2 1-2 — Uitgangsfout Normaal Fout 230V AC 0,5 A max
OUT12 TBO.2 3-4 — Uitgang ontdooien Normaal Ontdooien 230V AC 0,5 A max 

OUT13 TBO.2 7-8 — Uitgang tweewegklep 2 SWW Verwar-
ming 230V AC 0,1 A max 

BC TBO.3 5-6 — Beveiliging uitgang hulpverwarming (Boosterheaters) UIT 
(BHT open)

AAN 
(BHT kort) 230V AC 0,5 A max

OUT10 TBO.1 1-2 — Boileruitgang UIT AAN

spanningsvrij contact
•  220 - 240V AC (30V DC) 
0,5A of minder

•  10 mA 5V DC of meer

—

BHT TBO.2 13-14 CNBHT Thermostaat voor hulpverwarming Thermostaat  normaal: kort/hoge temp.: open

N L

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

OUT5OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

N L N L N L N L

OUT10

N L

OUT11

N L

OUT12

63 4 51 2TBO.3

L

OUT6

L L

OUT7 BCBHT

N L

OUT9

N L

OUT13

N L N

OUT8
Sluiten Openen

4. Elektrische werkzaamheden
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TBO.2 13-14

TBO.3 1-2

TBO.3 3-4

TBO.3 5-6

CNBHT

TBO.2 9-10

4. Elektrische werkzaamheden

<bekabeling voor hulpverwarming met geïntegreerde directe  
uit schakelthermostaat>

Aardsluitingson-
derbreker voor 
hulpverwarming

Contactgever of 
relais voor 
hulpverwarming

Hulpverwarming 1 Hulpverwarming 2

Directe 
uitschakel-
thermostaat

Contactgever 
of relais voor
hulpverwarming 2

Contactgever of 
relais voor
hulpverwarming 2

OUT6
(TBO.3 1-2)

Aardsluitingson-
derbreker voor 
dompelweerstand

Contactgever of 
relais voor 
verwarmingsketel

dompelweerstand

Directe 
uitschakel-
thermostaat

OUT9
(TBO.2 9-10)

Aardsluitingsonde
rbreker voor 
hulpverwarming

Contactgever of 
relais ter 
bescherming van 
de 
hulpverwarming

Indirecte 
uitschakel-
thermostaat
 

BC
(TBO.3 5-6)

Contactgever of 
relais voor 
hulpverwarming 
1 OUT6

(TBO.3 1-2)

OUT7
(TBO.3 3-4)

BHT
(TBO.2 13-14)

Hulpverwarming 1

Hulpverwarming 2

OUT7
(TBO.3 3-4)

<bekabeling voor hulpverwarming met geïntegreerde indirecte  
uitschakelthermostaat>

<bekabeling voor dompelweerstand met geïntegreerde directe  
uitschakelthermostaat>

<Afb.  4.6.1>

<Afb.  4.6.2>

<Afb.  4.6.3>

4.6 bekabeling voor verwarming
<Bij het aansluiten van hulpverwarmingen voorzichtig te werk gaan>
De basisinstelling gaat ervan uit dat de aangesloten hulpverwarmingen over een geïntegreerde directe uitschakelthermostaat beschikken. <Afb. 4.6.1>
Indien de aangesloten hulpverwarmingen over een geïntegreerde indirecte uitschakelthermostaat beschikt, voer dan de bekabeling uit volgens de volgende punten. <Afb. 4.6.2>

• Sluit het thermostaatsignaal aan op BHT (TBO.2 13-14).
• Verwijder de overbruggingsdraad van connector CNBHT.
• Sluit een contactgever (of relais) aan om de hulpverwarming te beschermen.
 (Sluit de elektromagnetische spoelaansluitklemmen aan op BC (TBO.3 5-6).

* Als de aangesloten hulpverwarmingen beschikken over een geïntegreerde directe uitschakelthermostaat, mag de overbruggingsdraad van connector CNBHT niet worden 
verwijderd. <Afb. 4.6.1>

<Bij het aansluiten van een dompelweerstand voorzichtig te werk gaan>
De basisinstelling gaat ervan uit dat de aangesloten dompelweerstand over een geïntegreerde directe uitschakelthermostaat beschikt. <Afb. 4.6.3>



23

4.7 bekabeling temperatuurregeling voor 2 zones 
1.   Watercirculatiepomp 2 (water circulatiepomp zone1) / Watercirculatiepomp 3 (watercirculatiepomp zone2)

 Sluit de watercirculatiepompen 2 en 3 elektrisch aan op de juiste uitgangsaansluitklemmen. (Zie Outputs in 4.5.)

2.  Stromingsschakelaar 2 (stromingsschakelaar zone1) / stromingsschakelaar 3 (stromingsschakelaar zone2)
 Sluit de stromingsschakelaars 2 en 3 aan op de juiste aansluitklemmen. (Zie Signaalingangen in 4.5.)
 Stel de dipswitches 3-2 en 3-3 in volgens de functies van de afzonderlijke stromingsschakelaars 2 en 3. (Zie Instelling van de dipswitches in 5.)

3.  Thermistor
 Sluit voor de bewaking van de voorlooptemperatuur van zone1 de thermistor aan op de aansluitklemmen THW6 (TBI. 2-7 en 2-8).
 Sluit voor de bewaking van de teruglooptemperatuur van zone1 de thermistor aan op de aansluitklemmen THW7 (TBI. 2-9 en 2-10).
 Sluit voor de bewaking van de voorlooptemperatuur van zone2 de thermistor aan op de aansluitklemmen THW8 (TBI. 2-1 en 2-2).
 Sluit voor de bewaking van de teruglooptemperatuur van zone2 de thermistor aan op de aansluitklemmen THW9 (TBI. 2-11 en 2-12).

  De maximum lengte van de thermistorkabel is 5 m. Maak de kabels niet langer of korter door ze te splitsen, want dat bemoeilijkt de correcte bewaking van de warm-
watertemperatuur in de zones. Als de kabels te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.

4.  Gemotoriseerde mengklep 
Sluit drie kabels van de gemotoriseerde mengklep aan op de juiste aansluitklemmen. Zie daarvoor Uitgangen in 5.2.

Opmerking::  Sluit de signaalleiding voor het openen van inlaatopening A (inlaatopening voor warm water) aan op TBO. 1-14 (Open), de signaalleiding voor het 
openen van inlaatopening B (inlaatopening voor warm water) aan op TBO. 1-12 (Sluiten), en de neutrale aansluitkabel aan op TBO. 1-13 (N).

12 13 14

N L

FTC4
(Master)

TBO.1

Sluiten N Openen

A

B

van de mengtank

naar de mengtank

naar de warmteafgever zone2

van de warmteafgever zone2

Gemotoriseerde mengklep

4. Elektrische werkzaamheden
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4. Elektrische werkzaamheden

4.8  Installatieprocedure voor de SWW-tank
Opmerking:
•  Bedenk dat de werking van de SWW sterk afhangt van de keuze van de 

componenten, zoals tank, CV-ketel, en dergelijke.
• Volg voor de systeemconfiguratie de lokale reglementen op.

1. Om het watercirculatiecircuit tussen de SWW-modus en verwarmingsmodus 
te laten schakelen moet u een driewegklep (lokaal geleverd) monteren. De 
driewegklep en de SWW-tank moeten worden geplaatst zoals aangegeven in 
het systeemdiagram in hoofdstuk 3. 
Met tweewegkleppen kan dezelfde functie worden uitgevoerd als met een 
driewegklep.

2.  Monteer de optionele thermistor THW5 (optioneel onderdeel PAC-TH011TK-E) 
op de SWW-tank. 
Wij adviseren de thermistor op het midden van de SWW-tank aan te brengen. 
Isoleer de thermistor van de omgevingslucht. Vooral voor een dubbele (geïso-
leerde) tank moet de thermistor worden bevestigd aan de binnenzijde (om de 
watertemperatuur te meten).

3. Sluit de thermistorkabel aan op de CNW5-connector op de FTC4 (Master). 
Als de thermistorkabel te lang is, bind hem dan samen met een band om hem 
korter te maken.

4. De uitgangsklemmen voor de driewegklep zijn TBO.1 9-11 (OUT4). 
De TBO.1 9-11 aansluitklemmen op de FTC4 (Master) worden weergegeven in 
het bekabelingsschema op pagina 20. 
Kies voor de aansluitklemmen voor de driewegklep tussen TBO.1 9-10 of Tbo.1 
9-11 afhankelijk van de nominale spanning. 
Als de nominale stroom van de driewegklep boven 0,1A komt, moet u voor 
aansluiting op de FTC4 (Master) een relais gebruiken met maximum nominale 
waarden van 230V AC/0,1A. Sluit de driewegklepkabel niet direct aan op de 
FTC4 (Master). Sluit de relaiskabel aan op de aansluitklemmen TBO.1 9-10.  
de driewegklep moet van het type SPST zijn. Het type SPDT kan NIET worden 
gebruikt. 
Voor systemen met tweewegkleppen in plaats van driewegkleppen moet u 
kennis nemen van het volgende:

Specificatie van tweewegklep (lokaal geleverd)
• Voeding: 230V AC
• Stroomsterkte: 0.1A Max (indien boven 0,1A, moet u een relais gebruiken)
• Type: Normaal gesloten

Montage 
positie

Elektrische  
aansluiting  
aansluitblok

Uitgangssignaal

Verwarming SWW Systeem UIT

Tweeweg-
klep1

SWW TBO.1 9-10 UIT
(gesloten)

AAN 
(geopend)

UIT 
(gesloten)

Tweeweg-
klep2

Verwarming TBO.2 7-8 AAN 
(geopend)

UIT 
(gesloten)

UIT 
(gesloten)

Opmerking:  Als de tweewegklep verstopt raakt, stopt de watercirculatie.
 Om veiligheidsredenen moet er een bypassklep of -circuit worden geïn-
stalleerd tussen de pomp en de tweewegklep.
 De TBO.2 7-8 aansluitklemmen op de FTC4 (Master) worden weergege-
ven in het bekabelingsschema.
 De tweewegklep (lokaal geleverd) moet worden gemonteerd volgens 
de bijgeleverde instructies. Volg de instructies van de fabrikant van de 
tweewegklep voor het al of niet aansluiten van een aardkabel.
•  Selecteer de tweewegklep die langzaam opent en sluit om het geluid 

van waterslag te vermijden.
•  Selecteer een tweewegklep met handmatige correctie. Die is nodig 

om water bij te vullen of af te laten.

 5. Zet de DIP SW1-3 op de FTC4 (Master) op AAN.

6.  Bij gebruik van een dompelweerstand (lokaal geleverd) moet u een contactre-
laiskabel voor de dompelweerstand aansluiten op TBO.2 9-10 (OUT9), en de Dip 
SW1-4 op AAN zetten. Sluit de stroomkabel niet direct aan op de FTC4 (Master).

Opmerking: 
• Als er een dompelweerstand is aangesloten, selecteer dan een geschikte onder-

brekercapaciteit en een kabel met geschikte diameter gebaseerd op het verwar-
mingsrendement.

• Bij het aansluiten van een dompelweerstand in het veld moet u altijd een aardslui-
tingsonderbreker monteren om onverhoedse elektrische schok te voorkomen.

	WAARSCHUWING: Bij de aansluiting een SWW-tank

(1) Monteer de optionele thermistor THW5 (PAC-TH011TK-E).
(2) Gebruik altijd een aardsluitingsonderbreker bij de aansluiting van een CV-ketel.
(3) Controleer bij de montage van een CV-ketel of de ketel over een geïntegreerde directe uitschakelthermostaat beschikt.
(4) Sluit een drukontlastingsklep aan op de sanitaire waterzijde.

TBO.1 9-11

TBO.2 7-8

TBO.2 9-10

Dip SW1
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4.9 Een SD-geheugenkaart gebruiken
De FTC4 is uitgerust met een SD-geheugenkaartinterface.
Met een SD-geheugenkaart kan de hoofdcontroller gemakkelijker worden ingesteld 
en kunnen bedrijfsloggings worden opgeslagen. *1

(a)

(b)

(a)  Om de SD-geheugenkaart te plaatsen drukt u erop totdat ze op haar plaats 
klikt.

(b)  Om de SD-geheugenkaart te verwijderen, drukt u er weer op totdat ze losklikt.
Opmerking:  Raak geen scherpe randen van de SD-geheugenkaartconnec-

tor (CN108) op het regelpaneel van de FTC4 aan, zodat u uw 
vingers niet snijdt.

Logo's

Capaciteiten

2 GB tot 32 GB *2

SD-snelheidklasses

Alle

•   Het SD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. 
Het miniSD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. 
Het microSD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. 

*1  Voor het bewerken van de instellingen van de hoofdcontroller of voor het con-
troleren van bedrijfsgegevens is een Ecodan serviceprogramma (voor gebruik 
met PC) nodig.

*2  Een SD-geheugenkaart van 2-GB kan max. 30 dagen bedrijfsloggings bevatten.

<Voorzorgsmaatregelen voor gebruik>
(1)   Gebruik een SD-kaart die voldoet aan de SD-normen. Controleer dat de SD-ge-

heugenkaart een logo heeft dat eruitziet als een van die rechts worden getoond.
(2)  SD-geheugenkaarten die voldoen aan de SD-norm zijn: SD, SDHC, miniSD, 

micro SD en microSDHC-geheugenkaarten. De capaciteit is maximaal 32 GB. 
Kies er een die een maximum temperatuur van 55ºC toelaat.

(3)  Als uw geheugenkaart een miniSD, miniSDHC, microSD, of micro SDHC-geheu-
genkaart is, kunt u een SD-geheugenkaart converter adapter gebruiken.

(4)  Voordat u naar de SD-geheugenkaart kunt schrijven, moet u de schrijfbeveili-
gingsschakelaar ontgrendelen.

(5)  Voordat u een SD-kaart plaatst of verwijdert moet u het systeem uitscha-
kelen. Als een SD-kaart bij ingeschakeld systeem wordt geplaatst of verwij-
derd, kunnen de opgeslagen data of de SD-kaart zelf worden beschadigd. 
*Een SD-geheugenkaart blijft nadat het systeem is uitgeschakeld nog even ac-
tief. Wacht voor plaatsen of verwijderen totdat de LED's op het FTC4 regelpaneel 
allemaal zijn gedoofd.

(6)  Lezen en schrijven is geverifieerd voor de volgende SD-geheugenkaarten. Het 
is echter niet altijd gegarandeerd, want de specificaties van deze SD-kaarten 
kunnen veranderen. 

Fabrikant Model Getest in
Verbatim #44015  0912-61 Mar. 2012

SanDisk SDSDB-002G-B35 Okt. 2011

Panasonic RP-SDP04GE1K Okt. 2011

Arvato 2GB PS8032 TSB 24nm MLC Jun. 2012

Voordat u een nieuwe SD-geheugenkaart in gebruik neemt (inclusief de kaart 
die bij de unit wordt geleverd), moet u altijd controleren of de SD-geheugenkaart 
veilig kan worden gelezen en beschreven door de controller van de FTC4. 
<Lezen en schrijven controleren>

a)  Controleer of de voeding correct is aangesloten op het systeem. Voor 
meer informatie, zie hoofdstuk 4.1. 
(Schakel het systeem op dit punt nog niet in.)

b) Plaats een SD-geheugenkaart.
c) Schakel het systeem in. 
d)  Het LED4 lampje gaat branden als de lees-en schrijfbewerkingen zijn 

voltooid. Als het LED4-lampje blijft knipperen of niet gaat branden, kan de 
SD-geheugenkaart niet worden gelezen of beschreven door de controller 
van de FTC4.

(7)  Volg altijd de instructies en de vereisten van de fabrikant van de SD-geheugen-
kaart op.

(8)  Als de kaart in stap (6) als onleesbaar is aangemerkt, moet u haar formatteren. 
Daardoor kan de kaart leesbaar worden. 
U kunt van de volgende site een formatteerprogramma voor SD-kaarten 
downloaden. 
De startpagina van de SD Association: https://www.sdcard.org/home/

(9)  De FTC4 ondersteunt het FAT-bestandssysteem, maar niet het NTFS-be-
standssysteem.

(10)  Mitsubishi Electric is niet aansprakelijk voor schade, geheel noch gedeeltelijk, 
inclusief fouten bij het schrijven naar een SD-geheugenkaart, en beschadiging 
en verlies van de opgeslagen data en dergelijke. Maak naar behoefte back-
ups van de opgeslagen data.  

(11)   Raak geen elektronische onderdelen aan op het regelpaneel van de FTC4 
bij het plaatsen of verwijderen van een SD-geheugenkaart, anders kan het 
regelpaneel defect raken.

2 GB

4. Elektrische werkzaamheden

(a)

(b)

FTC4 (Master) FTC4 (Slave)
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5. Instelling van de dipswitches

5.1 Functies van de dipswitches
Op de printplaat van de FTC4 bevinden zich 4 rijen kleine witte schakelaartjes, de 
z.g. dipswitches. Het dipswitchnummers zijn op de printplaat gedrukt, naast de be-
treffende switches. Het woord ON (aan) is op de printplaat gedrukt en op het dips-
witchblok zelf. Om de switch om te zetten moet u een pin of de hoek van een dunne 
liniaal of iets dergelijks gebruiken.  
 
De instellingen van de dipswitches staan hieronder. 
Zorg dat u de voedingen van de binnen- en buitenunits uitschakelt voordat u de 
dipswitchinstellingen gaat wijzigen.
Voor regeling van meerdere buitenunits met FTC4 (Slave), zie hoofdstuk 9.

Dipswitch Functie UIT AAN Standaardinstellingen:
Model binnenunit

SW1 SW1-1 CV-ketel ZONDER CV-ketel MET CV-ketel UIT

SW1-2 Maximum Voorlooptemperatuur van de warmte-
pomp 55ºC 60ºC AAN *1

SW1-3 SWW-tank ZONDER SWW-tank MET SWW-tank
UIT:  PAC-IF051B-E
 PAC-SIF051B-E
AAN: PAC-IF052B-E

SW1-4 Dompelweerstand ZONDER Dompelweerstand MET Dompelweerstand
UIT:  PAC-IF051B-E
 PAC-SIF051B-E
AAN: PAC-IF052B-E

SW1-5 Hulpverwarming (Boosterheater) ZONDER hulpverwarming MET hulpverwarming AAN
SW1-6 Functie van de hulpverwarming (Boosterheater) Alleen voor verwarming Voor verwarming en SWW AAN

SW1-7 Type buitenunit Splitunit Monoblok
UIT:  PAC-IF051B-E
 PAC-SIF051B-E
AAN: PAC-IF052B-E

SW1-8 Draadloze afstandsbediening ZONDER draadloze afstandsbedie-
ning MET draadloze afstandsbediening UIT

SW2 SW2-1 Wijziging logica ruimtethermostaat1 ingang (IN1) Bedrijf zone1 stop bij thermostaat kort Bedrijf zone1 stop bij thermostaat open UIT
SW2-2 Wijziging logica stroomschakelaar1 ingang (IN2) Detectie fout bij kort Detectie fout bij open AAN

SW2-3 Capaciteitsbegrenzing van de hulpverwarming 
(Boosterheater) Inactief Actief UIT

SW2-4 Functie koelingsmodus Inactief Actief UIT

SW2-5 Automatische schakelaar voor noodwarmtebron 
(wanneer buitenunit bij een fout stopt) Inactief Actief *2 UIT

SW2-6 Mengtank ZONDER mengtank MET mengtank UIT

SW2-7 temperatuurregeling voor 2 zones Inactief Actief UIT

SW2-8 — — - UIT

SW3 SW3-1 Wijziging logica ruimtethermostaat 2 ingang (IN6) Bedrijf zone2 stop bij thermostaat kort Bedrijf zone2 stop bij thermostaat open UIT

SW3-2 Wijziging logica stromingsschakelaar 2 ingang 
(IN3) Detectie fout bij kort Detectie fout bij open UIT

SW3-3 Wijziging logica stromingsschakelaar 3 ingang 
(IN7) Detectie fout bij kort Detectie fout bij open UIT

SW3-4 Koelingsbedrijf in zone2 Niet in gebruik In gebruik UIT
SW3-5 Functie verwarmingsmodus *3 Inactief Actief UIT
SW3-6 — — — UIT
SW3-7 — — — UIT
SW3-8 — — — UIT

SW4
SW4-1 Regeling voor meerdere buitenunits Inactief Actief

UIT:  PAC-IF051B-E
PAC-IF052B-E

AAN: PAC-SIF051B-E
SW4-2 Positie van de regeling voor meerdere buitenunits Slave Master UIT
SW4-3 — — — UIT
SW4-4 — — — UIT

SW4-5 Noodbedrijf (bedrijf met alleen verwarming) Normaal
'Noodbedrijf (bedrijf met alleen verwar-
ming) 
(alleen activeren als de unit AAN staat)'

UIT *5

SW4-6 Noodwerking door CV-ketel Normaal 'Noodbedrijf (boilerbedrijf) 
(alleen activeren als de unit AAN staat)' UIT *5

Opmerking:  *1.  Als de FTC4 is aangesloten op een PUHZ-RP-buitenunit waarvan de maximum uitlaatwatertemperatuur 55ºC is, moet Dip SW1-2 op UIT worden 
gezet.

  *2.  OUT11 is dan beschikbaar. Om veiligheidsredenen is deze functie bij bepaalde fouten niet beschikbaar. (In dat geval moet het systeem worden 
gestopt. Alleen de watercirculatiepomp moet blijven draaien)

 *3.  Deze switch functioneert alleen als deFTC4 is aangesloten op een PUHZ-FRP-buitenunit. Als er een ander type buitenunit is aangesloten, is de 
functie verwarmingsmodus actief, of de switch nu op AAN of op UIT staat.

 *4.  SW4-2 is alleen beschikbaar als SW4-1 op AAN staat.
 *5. Als het noodbedrijf niet langer nodig is, moet u de switch weer op UIT zetten.

SW1

SW4

SW2

SW3

UIT:  PAC-IF051B-E
 PAC-SIF051B-E
AAN: PAC-IF052B-E
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5. Instelling van de dipswitches

5.2 Type buitenunit
Zet Dip SW 1-7 op type buitenunit

Dip SW 1-7 Instelling Opmerking
UIT Splitunit Nodig voor de aansluiting van TH2
AAN Monoblok unit Niet nodig voor de aansluiting van TH2

Zet Dip SW 1-2 om de maximum uitlaatwatertemperatuur voor de warmtepomp in te stellen.

Dip SW 1-2 Instelling
UIT 55 °C
AAN 60 °C

Als de buitenunit van de PUHZ-RP-serie is zet u de Dip SW 1-2 op AAN, anders zet u de Dip SW 1-2 op UIT.

Opmerking: Wanneer Dip SW 1-2 op UIT staat (55°C) en er is geen elektrische verwarming geïnstalleerd (*), ‘dan is de anti-legionella modus’ NIET beschikbaar. 

* Dip SW-instellingen als er geen elektrische verwarming is geïnstalleerd.

Dip SW 1-2 Dip SW 1-4 Dip SW 1-5 Dip SW 1-6
UIT UIT AAN UIT
UIT UIT UIT (AAN/UIT)

5.3 Instellen van de functies
Zet Dip SW 1-3 om in te stellen of het systeem beschikt over een SWW-tank.

Dip SW 1-3 Instelling Opmerking
UIT ZONDER SWW-tank Niet nodig voor de aansluiting van THW5
AAN MET SWW-tank Nodig voor de aansluiting van THW5

Als Dip SW 1-3 op UIT staat, is de SWW-modus niet beschikbaar.

Zet Dip SW 1-4 om in te stellen of het systeem beschikt over een Dompelweerstand.

Dip SW 1-4 Instelling
UIT ZONDER dompelweerstand
AAN MET dompelweerstand

Zet Dip SW 1-5 om in te stellen of het systeem beschikt over een hulpverwarming.

Dip SW 1-5 Instelling
UIT ZONDER hulpverwarming
AAN MET hulpverwarming

Zet Dip SW 1-6 om de functie hulpverwarming in te stellen.

Dip SW 1-6 Instelling
UIT Alleen voor verwarming
AAN Voor verwarming en SWW

Zet Dip SW 1-1 om in te stellen of het systeem beschikt over een CV-ketel.

Dip SW 1-1 Instelling
UIT ZONDER CV-ketel
AAN MET CV-ketel

Als Dip SW 1-1 op UIT staat, is het backup bedrijf van de CV-ketel niet beschikbaar.

Zet Dip SW 2-6 om in te stellen of het systeem beschikt over een hydraulische scheiding.

Dip SW 2-6 Instelling
UIT ZONDER hydraulische scheiding
AAN MET hydraulische scheiding

Als Dip SW 2-6 op UIT staat, is dan is er geen hydraulische scheiding.
Als Dip SW 2-6 op AAN staat, is dan is er een hydraulische scheiding aanwezig.

Zet Dip SW 2-7 om activeren of deactiveren van de temperatuurregeling voor 2 zones in te stellen.

Dip SW 2-7 Instelling
UIT Inactief
AAN Actief

Als Dip SW 2-7 op UIT staat, is temperatuurregeling voor 2 zones niet beschikbaar. Als Dip SW 2-7 op AAN staat, is temperatuurregeling voor 2 zones beschikbaar.

Zet Dip SW 4-1 om activeren of deactiveren van de regeling voor meerdere units in te stellen.

Dip SW 4-1 Instelling
UIT Inactief
AAN Actief

Als Dip SW 4-1 op UIT staat, is cascaderegeling niet mogelijk.

Zet Dip SW 4-2 om master of slave van de regeling voor meerdere units in te stellen.

Dip SW 4-2 Instelling
UIT Slave
AAN Master

Als Dip SW 4-1 op AAN staat, is cascaderegeling mogelijk.
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Dip SW 1-3
(SWW-tank)

Dip SW 1-4
(Dompelweerstand)

Dip SW 1-5
(Hulpverwarming)

Dip SW 1-6
(BH-functie) Systeemoverzicht

AAN
(MET SWW-tank)

UIT
(ZONDER 
Dompelweerstand)

AAN
(MET 
hulpverwarming)

AAN
(Voor verwarming  
en SWW)

AAN
(MET SWW-tank)

AAN
(MET  
Dompelweerstand)

AAN
(MET 
hulpverwarming)

AAN
(Voor verwarming  
en SWW)

AAN
(MET SWW-tank)

UIT
(ZONDER 
Dompelweerstand)

AAN
(MET 
hulpverwarming)

UIT
(Alleen voor  
verwarming)

AAN
(MET SWW-tank)

UIT
(ZONDER 
Dompelweerstand)

UIT
(ZONDER 
hulpverwarming)

—

AAN
(MET SWW-tank)

AAN
(MET 
Dompelweerstand)

AAN
(MET 
hulpverwarming)

UIT
(Alleen voor  
verwarming)

AAN
(MET SWW-tank)

AAN
(MET 
Dompelweerstand)

UIT
(ZONDER 
hulpverwarming)

—

UIT
(ZONDER 
SWW-tank)

UIT
(ZONDER 
Dompelweerstand)

AAN
(MET 
hulpverwarming)

UIT

UIT
(ZONDER 
SWW-tank)

UIT
(ZONDER 
Dompelweerstand)

UIT
(ZONDER 
hulpverwarming)

—

* Met tweewegkleppen kunnen dezelfde functie worden uitgevoerd als met een driewegklep.

Hulpverwarming Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Warmtelichaam

THW1

THW2

Warmtelichaam

THW1

THW2

Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

Hulpverwarming Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Driewegklep (*)

Hulpverwarming Warmtelichaam

SWW-tank
THW5

THW1

THW2

Dompelweerstand
Driewegklep (*)

5. Instelling van de dipswitches

<Overzicht van instelbare functies>
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5. Instelling van de dipswitches

5.4 Instellen van de besturing
Zet Dip SW 1-8 om in te stellen of het systeem beschikt over een draadloze afstandsbediening.

Dip SW 1-8 Instelling
UIT ZONDER draadloze afstandsbediening
AAN MET draadloze afstandsbediening

Zet Dip SW 2-1 om de ingangslogica van (IN1) van ruimtethermostaat 1 in te stellen.

Dip SW 2-1 Instelling
UIT Werking bij open contact
AAN Werking bij gesloten contact

Zet Dip SW 2-2 om de ingangslogica van (IN2) van stroomschakelaar 1 in te stellen.

Dip SW 2-2 Instelling
UIT Detectie fout bij gesloten contact
AAN Detectie fout bij open contact

Zet Dip SW 2-3 om de beperking van de capaciteit van de hulpverwarming in te stellen.

Dip SW 2-3 Instelling
UIT Inactief
AAN Actief

Als Dip SW 2-3 op AAN staat, is hulpverwarming 2 en 2+-bediening niet beschikbaar. (Alleen hulpverwarming 1 is beschikbaar)

Opmerkingen: 1 Bij installatie van één hulpverwarming moet u OUT6 (hulpverwarming 1) en switch SW2-3 op AAN zetten. 
 2  Bij installatie van twee hulpverwarmingen moet u OUT6 (hulpverwarming 1) en OUT7 (hulpverwarming 2) gebruiken. In zulke gevallen moet u OUT7 (hulp-

verwarming 2) gebruiken om de verwarming met de hoogste capaciteit aan te sluiten. U kunt ook de som van de capaciteiten van OUT7 (hulpverwarming 
2) en OUT8 (hulp 2+) groter maken dan de capaciteit van OUT6 (hulp 1)

Referentie: Samenvatting van hulpverwarmingsregeling. De regeling van de hulpverwarming gebeurt in de volgende drie stappen.

Hulpverwarming 1 
(OUT6)

Hulpverwarming 2
(OUT7)

Hulpverwarming 2+
(OUT8)

UIT UIT UIT UIT

AAN
STAP 1 AAN UIT UIT
STAP 2 UIT AAN AAN
STAP 3 AAN AAN AAN

Zet Dip SW 2-4 om activeren of deactiveren van de koelingsmodus in te stellen.

Dip SW 2-4 Instelling
UIT Inactief

AAN Actief

Als Dip SW 2-4 op UIT staat, is de koelingsmodus niet beschikbaar.

Zet Dip SW 2-5 om de automatische overschakeling naar bedrijf met alleen noodverwarming in te stellen. (Wanneer de buitenunit stopt bij een fout.)

Dip SW 2-5 Instelling
UIT Inactief

AAN Actief

Zet Dip SW 3-1 om de ingangslogica van (IN6) van ruimtethermostaat 2 in te stellen.

Dip SW 3-1 Instelling
UIT Bedrijfsstop bij thermostaat gesloten contact

AAN Bedrijfsstop bij thermostaat open contact

Zet Dip SW 3-2 om de ingangslogica van (IN3) van stroomschakelaar 2 in te stellen.

Dip SW 3-2 Instelling
UIT Bedrijfsstop bij thermostaat gesloten contact

AAN Bedrijfsstop bij thermostaat open contact

Zet Dip SW 3-3 om de ingangslogica van (IN7) van stroomschakelaar 3 in te stellen.

Dip SW 3-3 Instelling

UIT Bedrijfsstop bij thermostaat gesloten contact

AAN Bedrijfsstop bij thermostaat open contact

Zet Dip SW 3-4 om de keuzemogelijkheid in te stellen om koelingsbedrijf in zone2 beschikbaar te maken.

Dip SW 3-4 Instelling
UIT Niet in gebruik

AAN In gebruik

Als Dip SW 3-4 op UIT staat, is koelingsbedrijf in zone2 niet beschikbaar.

Zet Dip SW 3-5 om activeren of deactiveren van de verwarmingsmodus in te stellen.

Dip SW 3-5 Instelling
UIT Inactief
AAN Actief

Als de aangesloten buitenunit niet het model PUHZ-FRP is, is de verwarmingsmodus altijd actief, ongeacht de stand van Dip SW 3-5

Zover geregeld wanneer SW2-3 op AAN staat.

Uitgang gesynchroniseerd met hulpverwarming 2
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5.5 Noodbedrijf (bedrijf met alleen verwarming)
Noodbedrijf is beschikbaar als er zich een storing op de buitenunit van de warmtepomp voordoet of een communicatiefout optreedt.
In deze modus wordt een hulpverwarming of een CV-ketel als warmtebron gebruikt en er wordt automatisch heen en weer geschakeld tussen de SWW-modus en de verwar-
mingsmodus. Als er geen verwarming is opgenomen in het systeem, is noodbedrijf niet beschikbaar. 
Voor het starten van noodbedrijf moet u de buitenunit en de FTC4 (Master) uitschakelen, en de Dip SW 4-5 op AAN zetten. Schakel vervolgens de FTC4 (Master) in om 
noodbedrijf te starten. De FTC4 (Master) kan elektrisch worden gevoed door de buitenunit of direct door een stroombron. 
Als noodbedrijf niet langer nodig is, schakel dan de stroomvoorziening van de buiten- en de binnenunit uit, alvorens de Dip SW 4-5 op UIT te zetten.

5. Instelling van de dipswitches

5.6 Noodbedrijf (CV-ketel bedrijf)
Noodbedrijf is beschikbaar als er zich een storing op de buitenunit van de warmtepomp voordoet of een communicatiefout optreedt.
In deze modus wordt de CV-ketel als warmtebron gebruikt en de verwarmingsmodus automatisch geregeld. Als er geen CV-ketel is opgenomen in het systeem, is noodbedrijf 
niet beschikbaar. 
Voor het starten van noodbedrijf moet u de buitenunit en de FTC4 (Master) uitschakelen, en de Dip SW 4-6 op AAN zetten. Schakel vervolgens de FTC4 (Master) in om 
noodbedrijf te starten. De FTC4 (Master) kan elektrisch worden gevoed door de buitenunit of direct door een stroombron. 
Als noodbedrijf niet langer nodig is, schakel dan de stroomvoorziening van de buiten- en de binnenunit uit, alvorens de Dip SW 4-6 op UIT te zetten.
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6. Voor het proefdraaien

6.1. Controleren
Als de montage, de bekabeling en de leidingen van de lokale applicatie en buitenunits gereed is, controleer dan het systeem op lekdichtheid, loszittende stroom- of regelka-
bels en verkeerde polariteit, en controleer of de stroomkabel stevig is aangesloten.
Controleer met een megohmmeter van 500 volt dat de weerstand tussen de voedingskabels en de aarde tenminste 1,0 MΩ is.

  Waarschuwing: 
Neem het systeem niet in gebruik als de isolatieweerstand minder is dan 1,0 MΩ.
  Let op: 
Voer deze test niet uit op de aansluitklemmen van de regelkabels (laagspanningscircuit).

6.2. Zelfcontrole
Als er een fout optreedt als de stroom wordt aangezet of tijdens het bedrijf
■ Indicatie van foutinformatie
De code, unit, adres en telefoonnummer worden weergegeven.
Het telefoonnummer wordt weergegeven als het geregistreerd is.
■ De fout resetten
Druk op F4 (RESET) en F3 (Ja) om de huidige fout te resetten.

Code Fout Actie
L3 Bescherming tegen oververhitting van het circulatiewater Debiet kan te laag zijn, controleer op:

• Waterlekkage  
• Verstopte Filter
• Functie watercirculatiepomp (foutcode kan worden weergegeven tijdens 

het vullen van het primaire circuit; voltooi het vullen en reset de foutcode.)
L4 Bescherming tegen oververhitting van het SWW-tankwater Controleer de Dompelweerstand en de contactgever.
L5 Fout thermistor temperatuur binnenunit (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7, 

THW8, THW9)
Controleer de weerstand van de thermistor.

L6 Bescherming tegen bevriezing van het circulatiewater Zie actie voor L3.
L8  Fout verwarmingsbedrijf Zet losgeraakte thermistors weer vast.  
L9 Laag debiet in primair circuit gedetecteerd door stroomschakelaar (stroomschake-

laars 1 2 3.)
Zie actie voor L3. Als de stroomschakelaar zelf niet werkt, vervang hem dan.
Let op: Wees voorzichtig: de pompkleppen kunnen warm zijn.

LC Bescherming tegen oververhitting van het ketelcirculatiewater Controleer of de ingestelde verwarmingstemperatuur van de Ketel de 
beperking overschrijdt.  (Zie de handleiding van de thermistors PAC-
TH011HT-E)
Het debiet van het ketelverwarmingscircuit kan verlaagd zijn. Controleer op
•	 waterlekkage,
•	 verstopte Filter
•	 werking van de watercirculatiepomp.

LD Defect thermistor van de boilertemperatuur (THWB1, THWB2) Controleer de weerstand van de thermistor.
LE Storing Stookketel Zie actie voor L8. Controleer de status van de Stookketel
LH Bescherming tegen bevriezing van het boilercirculatiewater Het debiet van het boilerverwarmingscircuit kan verlaagd zijn. Controleer op

•	 waterlekkage
•	 verstopte Filter
•	 werking van de watercirculatiepomp.

LL Instellingsfouten van dipswitches op het regelpaneel van de FTC4 Controleer voor boilerbedrijf dat Dip SW1-1 op AAN staat (met boiler) en 
Dip SW2-6 op AAN (met mengtank).  
Controleer voor 2-zone temperatuurcontrole dat Dip SW2-7 op AAN staat 
(2-zone) en Dip SW2-6 op AAN (met mengtank). 
Controleer bij meerdere buitenunits of Dip SW 1-3 op AAN staat op de  
slave-unit die SWW-bedrijf draait.

J0 Communicatiefout tussen FTC4 en draadloze ontvanger Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse verbindingen. 
P1 Thermistor (ruimtetemp.) (TH1) fout Controleer de weerstand van de thermistor.
P2 Thermistor (koudevloeistoftemp.) (TH2) fout Controleer de weerstand van de thermistor.
P6 Antivriesbescherming van de platen-warmtewisselaar Zie actie voor L3.

Controleer de juiste hoeveelheid koudemiddel 
J1 - J8 Communicatiefout tussen draadloze ontvanger en draadloze afstandsbediening Controleer dat de batterij van de draadloze afstandsbediening niet leeg is.

Controleer de koppeling tussen de draadloze ontvanger en de draadloze 
afstandsbediening.
Test de draadloze communicatie. (Zie de handleiding van het draadloze 
systeem)

J9 Communicatiefout tussen hoofdcontroller en FTC4 (Slave) Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse verbindingen.
E0 - E5 Communicatiefout tussen hoofdcontroller en FTC4 Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse verbindingen. 
E6 - EF Communicatiefout tussen FTC4 en buitenunit Controleer dat de buitenunit niet is uitgeschakeld.

Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse verbindingen.
Zie de onderhoudshandleiding van de buitenunit.

E9 De buitenunit ontvangt geen signaal van de binnenunit. Controleer of beide units zijn ingeschakeld. Controleer de verbindingska-
bel op beschadiging of losse verbindingen. Zie de onderhoudshandleiding 
van de buitenunit.

U*, F* Fout buitenunit Zie de onderhoudshandleiding van de buitenunit.

Opmerking: Om foutcodes te annuleren kunt u het systeem uitschakelen (druk 3 seconden op de knop E op de hoofdcontroller)
Zie de volgende tabel voor een beschrijving van elke LED (LED 1 tot 3) die beschikbaar is op de FTC4.

LED 1 (voeding voor microcomputer) Geeft aan of regelstroom wordt toegevoerd. Deze LED moet altijd branden!

LED 2 (voeding voor hoofdcontroller) Geeft aan of de hoofdcontroller van stroom wordt voorzien. Deze LED brandt alleen indien de FTC4 (Master) 
unit is aangesloten op koudemiddeladres '0' van de buitenunit.

LED 3 (communicatie tussen FTC4 en buitenunit) Geeft de status van de communicatie tussen de FTC4 en de buitenunit aan. Deze LED moet altijd knipperen!
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Dit merkteken is alleen voor EU-landen.
Dit merkteken is conform richtlijn 2002/96/EC artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV.
Uw MITSUBISHI ELECTRIC-product is ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycled en hergebruikt 
kunnen worden.
Dit teken betekent dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijke afval moeten 
worden verwijderd.
Verwijder deze apparatuur via uw plaatselijke gemeentelijke ophaaldienst of recyclagecentrum.
In de Europese Unie bestaan er afzonderlijke inzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische producten.
Help ons het leefmilieu te sparen!

Opmerking (merkteken 
voor WEEE)

►  Zorg dat u voor installatie van de FTC4-unit de 'Veiligheidsvoorschriften' 
hebt gelezen. 

►  De 'Veiligheidsvoorschriften' bevatten belangrijke punten voor de veilig-
heid. Zorg dat u ze opvolgt. 

►  Licht voordat u het stroomnet aansluit uw stroomleverancier in of ver-
zoek om toestemming. 

Symbolen gebruikt in de tekst
  Waarschuwing:

Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van gevaar, letsel of de dood van de 
gebruiker.

 Let op:
Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade aan de unit.

Symbolen gebruikt in de illustraties 

 : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

 Waarschuwing:
• Voor apparaten waar het grote publiek geen toegang toe heeft.
•  De unit mag niet door de gebruiker worden geïnstalleerd. Dit moet gebeuren 

door de leverancier of een geautoriseerde bedrijf. Door een onjuist geïnstal-
leerde unit kan waterlekkage, elektrische schok of brand ontstaan. 

•  Ga niet op de unit staan en zet er geen voorwerpen op. 
•  Laat geen water op de unit komen en raak de unit niet met natte handen aan. 

Dat kan leiden tot een elektrische schok. 
•  Spuit geen brandbaar gas dicht bij de unit. Dat kan leiden tot brand. 
•  Zet geen gasverwarming of een ander apparaat met een open vlam op een 

plaats waar het in contact komt met de lucht die door de unit wordt uitge-
stoten. Dat kan leiden tot onvolledige ontbranding. 

•  Verwijder het frontpaneel of de ventilatorbeschermkap niet van de buiten-
unit terwijl die draait. 

•  Wanneer u abnormale geluiden of trillingen waarneemt, stop het bedrijf, 
schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw leverancier. 

•  Steek nooit vingers, stokken enz. in de inlaat- of uitlaatopeningen. 
•  Als u vreemde geuren opmerkt, stop dan het gebruik van de unit, schakel 

de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier. Anders kan dat leiden 
tot tot een defect, elektrische schok of brand. 

•  Als de voedingskabel is beschadigd, moet die ter voorkoming van gevaar 
worden vervangen door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of ge-
lijkwaardig gekwalificeerde personen.

•  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) 
met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijk vermogen, of met onvol-
doende ervaring en kennis, tenzij die zijn begeleid of geïnstrueerd in het 
gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. 

•  Kinderen moeten onder toezicht staan om te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

•  Als het koelingsgas naar buiten stroomt of lekt, stop het bedrijf van de air-
conditioning, ventileer de ruimte grondig en neem contact op met uw leve-
rancier. 

•  Installeer de unit niet in een langdurig hete of vochtige locatie.

 Let op:
•  Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de knoppen te drukken, want dat 

kan schade aan de hoofdcontroller veroorzaken. 
•  Blokkeer of bedek de inlaat-of uitlaatopeningen van de buitenunit nooit. 

De unit verwijderen 
Wanneer u de unit moet verwijderen, raadpleeg uw leverancier. 

7. Bediening van de hoofdcontroller

7.1. Veiligheidsvoorschriften  VOOR DE GEBRUIKER
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7. Bediening van de hoofdcontroller

7.2 Hoofdcontroller

F1 F2 F3 F4

<Onderdelen van de hoofdcontroller>

Letter Naam Functie
A Scherm Scherm met alle informatie
B Menu Toegang tot systeeminstellingen voor basisinstelling 

en aanpassingen.
C Terug Ga terug naar het vorige menu
D Bevestigen Voor selecteren of opslaan. (Entertoets)
E Aan-uit/Vakantie Als het systeem is uitgeschakeld, wordt het door 

een keer te drukken ingeschakeld.  Bij ingeschakeld 
systeem wordt door nog een keer drukken de 
vakantiemodus geactiveerd. Door de knop 3 
seconden ingedrukt te houden wordt het systeem 
uitgeschakeld. (*1)

F1-4 Functietoetsen Hiermee kunt u door de menu's bladeren en 
instellingen aanpassen.  De functie wordt bepaald 
door het menuscherm dat op scherm A te zien is.

*1
Als het systeem wordt uitgeschakeld of de voeding wordt losgekoppeld, wer-
ken de beveiligingsfuncties van het watercircuit NIET (bijv. antibevriezings-
functie). Neem in acht dat zonder deze beveiligingsfuncties het watercircuit 
mogelijk beschadigd kan raken.

<Pictogrammen van het hoofdscherm> 
Pictogram Beschrijving

1 Anti- 
legionella

Als dit pictogram wordt weergegeven, is de Anti-legi-
onellamodus actief.

2 Warmtepomp Warmtepomp draait.

Ontdooien

Noodverwarming

3 Elektrische  
verwarming

Als dit pictogram wordt weergegeven, zijn de elektri-
sche verwarmingen (hulpverwarming of CV-ketel) in 
gebruik.

4 Streef-
temperatuur 

Streefwaarde voorlooptemperatuur

Streefwaarde ruimtetemperatuur

Compensatiecurve
5 OPTIE Door de functieknop onder dit pictogram in te druk-

ken wordt het menu 'Quick view' (snelle weergave) 
geopend.

6 + Verhoogde wenstemperatuur
7 - Verlaagde wenstemperatuur
8 Z1 Z2 Door op de functieknop onder dit pictogram te 

drukken schakelt u heen en weer tussen zone1 en 
zone2. 

Informatie Door de functieknop onder dit pictogram in te  
drukken wordt het informatiescherm geopend. 

9 Ruimteverwar-
mings-/-koelings-
modus

Verwarmingsmodus
Zone1 of zone2

Koelingsmodus

10 SWW-modus Normaal of ECO-modus
11 Vakantiemodus Als dit pictogram wordt getoond, is Vakantiemodus 

geactiveerd.
12 Timer

Verboden

Stand-by

Stoppen

In werking

13
Huidige  
temperatuur 

Huidige ruimtetemperatuur

Huidige watertemperatuur van de  
SWW-tank

14 De menuknop is vergrendeld.
15 SD-geheugenkaart is geplaatst. Normaal bedrijf.

SD-geheugenkaart is geplaatst. Abnormaal bedrijf.
16 Boiler Als dit pictogram wordt weergegeven, is 'CV-Ketel' in 

gebruik.

B C D

E

A

12 11 1 32

10

9
4

7 6 5

15 14

13

8

16
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7. Bediening van de hoofdcontroller

Wordt vervolgd op de volgende pagina.

F3 (VOORBEELD)

F4 (BEWERKEN)
F2, F3

F4

F1

F2

F3 (BEWERKEN)

F1

F4 F1

F2

F3

F4

F1 (zone1)

F2 (zone2)

F2, F3

F4

*1 Als er een PUHZ-FRP-buitenunit is aangesloten.

Onbeperkte toegang
Alleen installateur
Gearceerde items 
hebben betrekking op 
SWW-functies Deze zijn 
alleen beschikbaar als 
het systeem over een 
SWW-tank beschikt.

<Menustructuur van de hoofdcontroller>

Start
Hoofdscherm

Informatie
Optie

Geforceerde SWW AAN/UIT
SWW AAN/verboden/timer
Verwarming/koeling AAN/verboden/timer
Vakantie Actief/non-actief

Tijd instellen

Hoofdmenu
SWW Normaal/

eco

Bewerken
SWW max. temp.
Daling SWW max. temp.
Max. bedrijfstijd SWW
Beperking SWW-modus

Legionella Actief/non-actief

Bewerken
Warmwatertemp.
Frequentie
Starttijd
Max. bedrijfstijd
Duur van max. temp.

Verwarmings-/
koelingsmodus Zone1 Verwarming ruimtetemp./verwarming 

voorlooptemp./verwarming compen-
satiecurve/koeling voorlooptemp.

Zone2 Ruimtetemp./voorlooptemp / 
CompensatiecurveVoorbeeld compensatiecurve

Compensatiecurve bewerken Zone1
Curveparameters
Afstelling

Zone2
Curveparameters
Afstelling

Timerschemamenu
Verwarming Zone1 Voorbeeld timerschema

Voorbeeld timerschema

Dag selecteren

Dag selecteren

Tijd selecteren

Tijd selecteren

Tijdinstelling

Tijdinstelling
Temperatuurinstelling

Temperatuurinstelling
Zone2

Koeling Voorbeeld timerschema Dag selecteren Tijd selecteren Tijdinstelling
SWW
SWW 2 *1

Voorbeeld timerschema Dag selecteren
Dag selecteren

Tijdinstelling
Tijdinstelling

Tijdinstelling
Tijdinstellingperiode Voorbeeld timerschema

Vakantiemodus
SWW actief/non-actief
Verwarming/koeling actief/non-actief
Vakantiemenu Zone1

Verwarming ruimtetemp.
Verwarming voorlooptemp.
Koeling voorlooptemp.

Zone2
Verwarming ruimtetemp.
Verwarming voorlooptemp.

Basisinstellingen
Datum/tijd yyyy/mm/dd/hh:mm
Taal ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT

°C/°F °C/°F
Temp.weergave UIT/ruimte/tank/ruimte en tank
Contactnummer
Tijdweergave hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm
Instellingen ruimtesensor

Zoneselectie voor ruimte-RC Ruimte-RC1-8
Sensorinstelling Zone1 Sensorinstelling TH1/hoofdcontroller/ 

ruimte-RC1-8/ 'tijd/zone'
Tijd/zone 
selecteren

Zone2

Tijdinstelling
Sensorinstelling

Sensorinstelling TH1/hoofdcontroller/ 
ruimte-RC1-8/ 'tijd/zone'

Tijd/zone 
selecteren

Tijdinstelling
Sensorinstelling
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(Wachtwoordbeveiligd)

Onbeperkte toegang
Alleen installateur
Gearceerde items 
hebben betrekking op 
SWW-functies Deze zijn 
alleen beschikbaar als 
het systeem over een 
SWW-tank beschikt.

Vervolg van de vorige pagina.

*2 Voor meer informatie, zie de installatiehandleiding van PAC-TH011HT-E.

7. Bediening van de hoofdcontroller

<Menustructuur van de hoofdcontroller>

Start
Hoofdscherm

Hoofdmenu Service

Handbediening
Instellingen van de functies
Aanpassing van de thermistor
Hulpinstellingen Spaarinstelling voor de pomp AAN/UIT

Vertraging
Elektrische verwarming  
(verwarming)

AAN/UIT
Vertraging

Elektrische verwarming 
(SWW)

AAN/UIT
Vertraging

Mengklepregeling Draaiend
Interval

Pompsnelheid
Instelling  
warmtebron

Standaard (warmtepomp en elektrische verwarming)/verwarming (alleen 
elektrische verwarming)/boiler/hybride (warmtepomp en verwarming/boiler)

Bedrijfs-
instellingen

Antibevriezingsfunctie Voorloopt.

Gelijktijdig bedrijf
Buitentemperatuur
AAN/UIT
Buitentemperatuur

Koudweerfunctie AAN/UIT
Buitentemperatuur

Ruimtetemperatuur-
regeling (verwarming)

Interval temperatuurregeling
Voorloop- 
temperatuurbereik

Min. temp.
Max. temp.

Aanpassing H/P 
thermostaatverschil

AAN/UIT
Ondergrens
Bovenste grens

Boilerinstellingen
*2

Hybride  
instellingen

Buitentemperatuur
Prioriteit Omgeving/kosten/CO2

Intelligente 
instellingen

Energieprijs Elektriciteit

Boiler
Schema

CO2 -emissie Elektriciteit
Boiler

Warmtebron Warmtepomp
Boilerrendement
Capaciteit 
hulpverwarming 1
Capaciteit 
hulpverwarming 2

Vloerdroogfunctie
(Voor meer informatie, 
 zie pagina 50.)

AAN/UIT
Insteltemp. Start en einde

Max. temp.
Max. temp. periode

Voorlooptemp. 
(Toename)

Stap temp.toename
Interval vergroten

Voorlooptemp. 
(Afname)

Stap temp.afname
Interval verkleinen

Instellingen  
externe ingang

Behoefteregeling UIT (warmtebron)/boiler

Werkingsinformatie Buitenthermostaat Verwarming/boiler
Thermistoropneming
Overzicht van de instellingen
Foutgeschiedenis
Wachtwoordbeveiliging
Handmatige 
reset
SD-kaart

Hoofdcontroller
FTC
SD hoofd RC
Hoofd-RC SD

Ja/nee
Ja/nee
Selecteer de gegevens om te downloaden
Selecteer de gegevens om te uploaden
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Picto-
gram Beschrijving

Warm water (SWW)

Verwarming/koeling

Timerschema

Vakantiemodus

Basisinstellingen

Service

7. Bediening van de hoofdcontroller

De hoofdcontroller instellen
Als de voeding is aangesloten op de buitenunit en de hydrobox (zie hoofdstuk 4.1) 
kunnen de basisinstellingen worden ingevoerd via de hoofdcontroller.

1. Controleer of alle stroomonderbrekers en andere veiligheidsinrichtingen correct 
zijn gemonteerd en schakel de stroomtoevoer van het systeem in.

2. Als de hoofdcontroller voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat het scherm 
automatisch achtereenvolgens naar het menu 'Initial settings' (basisinstellingen) 
Taalinstelling en Datum/tijd-instelling. 

3. De hoofdcontroller start automatisch. Wacht ca. 6 min totdat de regelmenu's zijn 
geladen. 

4. Als de controller gereed is, wordt een leeg scherm met bovenin een lijn weerge-
geven.

5. Druk op E (voeding) (zie pagina 33) om het systeem in te schakelen. Alvorens 
het systeem in te schakelen moet u de basisinstellingen uitvoeren, zoals hieron-
der uitgelegd.

Basisinstellingen 
Vanuit het menu 'Initial settings' (basisinstellingen) kan de installateur het volgende 
instellen.

• Datum/tijd
• Taal
• ºC/ºF
• Temp. display
• Contactnummer
• Time display
• Instellingen ruimtesensor

1. Met F1 en F2 kunt u door de menulijst bladeren. Als de titel gemarkeerd is, druk 
op BEVESTIGEN om die te bewerken.

2. Met de betreffende functietoetsen bewerkt u de verschillende instellingen en 
door op BEVESTIGEN te drukken slaat u de instellingen op.

Menu 'Main Settings' (hoofdinstellingen)
Het menu 'Main Settings' wordt geopend door op de knop MENU te drukken. Om 
het risico te verminderen van ongetrainde gebruikers die per ongeluk de instellin-
gen wijzigen, zijn er twee toegangsniveaus voor de hoofdinstellingen. Het service-
menu is beveiligd met een wachtwoord.

Gebruikersniveau - kort drukken
Door een keer kort op de knop MENU te drukken worden de hoofdinstellingen 
weergegeven, maar kunnen niet worden bewerkt. Hiermee kan de gebruiker de 
huidige instellingen weergeven, maar de parameters kunnen NIET worden gewij-
zigd.

Installateurniveau - lang drukken
Door voor 3 seconden op de knop MENU te drukken worden de hoofdinstellingen 
weergegeven, met alle beschikbare functionaliteit.

De volgende items kunnen worden weergegeven en/of bewerkt (afhankelijk van 
het toegangsniveau). 

• Huishoudelijk warm water (SWW)
• Verwarming/koeling 
• Timerschema
• Vakantiemodus
• Basisinstellingen
• Service (wachtwoordbeveiligd)

Met F2 en F3 kunt u tussen de pictogrammen heen en weer bewegen. Het gemar-
keerde pictogram verschijnt in grotere vorm in het midden van het scherm. Druk op 
BEVESTIGEN om de gemarkeerde modus te selecteren en bewerken.

<Instellingen ruimtesensor>
Voor de instellingen van de ruimtesensor is het belangrijk de juiste ruimtesensor te 
kiezen, afhankelijk van de verwarmingsmodus waar het systeem in zal werken. 
1. Selecteer in het menu 'Initial settings' 'Room sensor settings' (instellingen ruim-
tesensor).



37

 
 

7. Bediening van de hoofdcontroller

Sanitair warm water (SWW)/anti-legionella
De menu's voor huishoudelijk warm water en anti-legionella regelen de opwarming 
van de SWW-tank.

<Instellingen SWW-modus>
1. Markeer het pictogram voor warm water en druk op BEVESTIGEN.
2. Met F1 kunt u heen en weer schakelen tussen de modi Normal en Eco heating.
3. Om de modus te wijzigen drukt u op F2 voor het menu 'HOT WATER (SWW) 

SETTING' (instelling warm water (SWW)):
4. Met F2 en F3 bladert u door het menu en u selecteert elk component door op 

BEVESTIGEN te drukken. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving van de 
verschillende instellingen.

5. Met de functietoetsen voert u het gewenste nummer in. Druk dan op BEVESTIGEN.

Menuondertitel Functie Bereik Unit Standaard 
waarde

SWW max. temp Gewenste temperatuur van opgeslagen warm water 40 - 60 °C 50

SWW daling 
SWW max. temp.

Temperatuurverschil tussen SWW max. temp. en de de temperatuur waarbij de SWW-modus opnieuw 
wordt gestart.

5 - 30 °C 10

Max. bedrijfstijd SWW Max. tijd toegestaan voor verwarmen van opgeslagen water SWW-modus 30 - 120 min 60

Beperking SWW-modus De tijdperiode na SWW-modus, wanneer ruimteverwarming prioriteit heeft boven SWW-modus, 
waardoor verdere verwarming van opgeslagen water wordt voorkomen.
(Alleen als de SWW max. bedrijfstijd is verstreken)

30 - 120 min 30

2.  Als temperatuurregeling voor 2 zones actief is of als er draadloze afstandsbe-
dieningen beschikbaar zijn, selecteer dan vanuit het scherm Room RC zone 
select (zoneselectie voor ruimte-RC) de zonenummers om aan de afstandsbe-
dieningen toe te wijzen.

3.  Kies vanuit het scherm 'Sensor setting' (sensorinstelling) een ruimtesensor 
voor de bewaking van de ruimtetemperatuur van elk zone1 en zone2. 

Bedieningsoptie  
(pagina 33 en 34)

Bijbehorende basisinstellingen van de ruimtesensor 

Zone1 Zone2

A Ruimte-RC1-8 (voor 
zone1 en zone2 elk één)

*

B TH1 *

C Hoofdcontroller *

D * *

*   Niet gespecificeerd (als een ruimtethermostaat met lokaal geleverd wordt 
gebruikt) 
Ruimte-RC1-8 (voor zone1 en zone2 elk één) (als een draadloze afstands-
bediening wordt gebruikt als ruimtethermostaat)

4.  Vanuit het scherm ‘Sensor setting’ selecteert u Time/Zone zodat u verschil-
lende ruimtesensors kunt gebruiken volgens het tijdschema dat is ingesteld in 
het menu ‘Select Time/Zone’. De ruimtesensors kunnen in 24 uur max. 4 keer 
worden omgeschakeld.

Instellingsscherm voor tijd/zone-schema
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SWW tank temp. Stop

Herstart

Stop

Tijd

Start

Stop temp.
Legionella 
warmwater temp.

LP modus LP modus

Herstart temp.

Ruimte 
verwar-
ming/
koeling

Duur van max. temp.

Modus 
einde

(LP modus: anti-legionellamodus)

SWW tank temp.

SWW max. 
temp.

SWW 
max. temp. 
daling Start

SWW max. 
bedrijfstijd

SWW modus 
beperking

SWW  
modus 

Tijd

Stoppen

Stoppen Herstarten

SWW max. 
temp.

SWW max. 
temp. drop

SWW tank temp.
Stop

Start

Restart

Time

SWW-modus SWW-modus

Let op: de LP-modus wordt ondersteund door elektrische verwarmingen (indien 
aanwezig) om de energietoevoer van de warmtepomp aan te vullen. Het voor 
langere tijd verwarmen van water is niet rendabel en verhoogt de lopende kos-
ten. De installateur moet de noodzaak van anti-legionellabehandeling zorgvuldig 
overwegen, zonder energie te verspillen door het opgeslagen water voor te lange 
tijd te verwarmen. De eindgebruiker moet het belang van deze functie inzien.
ZORG ALTIJD TE VOLDOEN AAN LOKALE EN NATIONALE RICHTLIJNEN 
VOOR UW LAND MET BETREKKING TOT ANTI-LEGIONELLABEHANDELING.

Uitleg van SWW-bedrijf
• Als de temperatuur van de SWW-tank daalt van 'SWW max. temp' met meer 

dan de 'SWW max. temperatuursdaling' (ingesteld door de installateur), is de 
SWW-modus in bedrijf en de stroom van het primaire verwarmings-/koelingscir-
cuit wordt afgeleid om het water in de SWW-tank te verwarmen.

• Als de temperatuur van het tapwater 'SWW max. temp' bereikt (ingesteld door 
de installateur) of als de 'SWW max. laadtijd' ingesteld door de installateur wordt 
overschreden, stopt het bedrijf van de SWW-modus. 

• Terwijl de SWW-modus in bedrijf is, wordt het primaire hete water niet naar het 
ruimteverwarmings/-koelingscircuit geleid. 

• Meteen na de 'SWW max. laadtijd' is routinematig de 'SWW-Modus beperking' 
in bedrijf. De duur van deze functie wordt ingesteld door de installateur en als 
die wordt uitgevoerd, kan de SWW-modus niet (normaal) worden gereactiveerd, 
waardoor het systeem de tijd heeft om indien nodig primair warm water af te 
leveren aan de ruimteverwarming/-koeling. Als er echter op dit moment geen be-
hoefte is aan ruimteverwarming/-koeling, gaat het systeem automatisch verder in 
SWW-modus. Dit gaat door totdat het systeem een verzoek ontvangt voor ruim-
teverwarming/-koeling.

• Na het bedrijf in 'SWW Modus beperking' kan de SWW-modus weer in bedrijf 
komen en de verwarming van de SWW-tank gaat door volgens de behoefte van 
het systeem. 

<Eco-modus>
De SWW-modus kan in 'Normaal'- of 'Eco'-modus lopen. De normale modus ver-
warmt het water in de SWW-tank sneller door het hele vermogen van de warm-
tepomp te gebruiken. In de ecomodus duurt het iets langer om het water in de 
SWW-tank op te warmen, maar er wordt minder energie verbruikt. Dat komt doordat 
het warmtepompbedrijf wordt beperkt met signalen van de FTC4 gebaseerd op de 
gemeten temperatuur van de SWW-tank.

Opmerking:  Hoeveel energie er wordt bespaard in ecomodus hangt af van de 
buitentemperatuur.

Ga terug naar het menu 'SWW/legionella prevention'

Instellingen van de Legionella Preventie Mode (LP-modus)

1. Met F3 kiest u legionellamodus actief JA/NEE. 
2. Met F4 kunt u de legionellafunctie bewerken.
3. Met F1 en F2 bladert u door het menu en u selecteert elke subtitel door op BE-

VESTIGEN te drukken. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving van de ver-
schillende instellingen.

4. Met de functoetsen voert u het gewenste nummer in. Druk dan op BEVESTIGEN.

In de anti-legionellamodus wordt de temperatuur van het opgeslagen water ver-
hoogd tot boven 60°C om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Wij advi-
seren met klem dit in regelmatige tussenpozen te doen. Volg de lokale reglementen 
op voor de aanbevolen frequentie van opwarmingen.

Opmerking:  Als er defecten op de hydrobox optreden, kan de LP-modus niet 
normaal functioneren.

Menuondertitel Functie Bereik Unit Standaard waarde
Warmwatertemp. Gewenste temp van opgeslagen warm water 60–70 °C 65
Frequentie Tijd tussen LP-modus en SWW-tankopwarmingen 1–30 dag 15
Starttijd Tijdstip waarop LP-modus begint 0:00–23:00 - 03:00
Max. Laadtijd Maximum toegestane tijd voor LP-modus SWW-tankopwarming 1–5 uur 3
Duur van max. temp. De tijdsperiode nadat LP-mode max. water temp is bereikt 1–120 min 30

Uitleg van bedrijf in anti-legionellamodus
• Op de tijd die door de installateur is ingevoerd ('Start tijd') wordt de stroom nuttige 

warmte van het systeem omgeleid om het water in de SWW-tank op te warmen.
• Als de temperatuur van het opgeslagen water de 'Temperatuur SWW' overschrijdt 

die ingesteld is door de installateur (boven 65°C), wordt het water in het primaire 
circuit niet langer omgeleid om de SWW-tank op te warmen.

• Terwijl de LP-modus in bedrijf is, wordt er geen warm water naar het ruimtever-
warmings/-koelingscircuit geleid.

• Direct na de LP-modus komt 'Max. Laadtijd' in bedrijf. De duur van deze functie 
wordt door de installateur ingesteld en tijdens het uitvoeren ervan wordt de tem-
peratuur van het opgeslagen water bewaakt.

• Als de temperatuur van het opgeslagen water daalt tot 'Temperatuur SWW', 
wordt de LP-modus opnieuw gestart en de primaire waterloop van de warmte-
bron(nen) wordt naar de SWW-tank geleid om de temperatuur te verhogen. Zo-
dra de ingestelde tijd voor 'Max. Laadtijd' is verstreken, wordt de LP-modus voor 
het ingestelde interval niet opnieuw gestart (ingesteld door installateur).

• Het is de verantwoording van de installateur te zorgen dat de instellingen voor 
anti-legionella voldoen aan de lokale en nationale richtlijnen.
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Verwarming/koeling
De menu's voor verwarming en koeling zorgen voor ruimteverwarming en -koeling 
gewoonlijk met een radiatoren, convectoren of vloerverwarmingssystemen. Dit 
hangt af van de installatie.

Van het hoofdinstellingenmenu
1. Markeer met F2 en F3 het verwarming/koeling pictogram en druk dan op BE-

VESTIGEN.
2. Het menu voor verwarming en koeling wordt geopend. 
3. Druk op de functietoets onder het betreffende pictogram om de submenu's te 

selecteren. Bijvoorbeeld voor een moduswijziging van zone1 drukt u op F1
 
Verwarming/koeling

1. In dit submenu wordt de modus voor verwarming of koeling geselecteerd.  
2. Kies tussen 

• Voorlooptemperatuur verwarming ( )
• Ruimtetemperatuur verwarming ( )
• Verwarmingscompensatiecurve  ( )
• Voorlooptemperatuur koeling ( )
Ruimtetemperatuurverwarming kan niet worden geselecteerd in zone1 en in 
zone2.
Als Cooling flow temp. is geselecteerd in zone1, wordt Cooling flow temp. 
automatisch geselecteerd in zone2. Zone1 en zone2 worden geregeld op de-
zelfde ingestelde temperatuur. Als er een vloersysteem in Cooling mode wordt 
gebruikt, stel dan de voorlooptemperatuur niet te laag in, om condensaatvor-
ming te voorkomen. 

3. Om te kiezen tussen de verschillende modi voor verwarming en koeling kunt u 
de gewenste modus markeren en op Select drukken.

 
Als de compensatiecurvemodus is geselecteerd, lees dan de volgende instructies.

Geforceerde SWW
Met de geforceerde SWW-functie wordt het systeem gedwongen in SWW-modus te 
werken. In normaal bedrijf wordt het water in de SWW-tank verwarmd, ofwel tot de 
ingestelde temperatuur is bereikt, of totdat de maximum SWW-tijd is verstreken, wat 
er maar het eerste gebeurt. Als er echter een grote vraag is naar warm water, kan 
met de functie 'Geforceerde SWW productie' voorkomen worden dat het systeem 
routinematig overschakelt naar ruimteverwarming/-koeling en doorgaat met het ver-
warmen van de SWW-tank. 
Geforceerd SWW-bedrijf wordt geactiveerd door in het optiescherm op F1 en Back 
te drukken. Als SWW-modus wordt beëindigd, gaat het systeem automatisch terug 
naar normaal bedrijf. U kunt het geforceerde SWW-bedrijf annuleren door in het 
optiescherm F1 ingedrukt te houden.

Uitleg van de compensatiecurve
Tegen het einde van de lente en in de zomer is de behoefte aan ruimteverwarming 
gewoonlijk laag.  Om te voorkomen dat de warmtepomp te hoge voorlooptempera-
turen produceert voor het primaire circuit, kan met de compensatiecurvemodus het 
rendement worden verhoogd en de lopende kosten verlaagd. 
Met de compensatiecurve wordt de voorlooptemperatuur van het primaire ruimtever-
warmingscircuit beperkt, afhankelijk van de buitentemperatuur. De FTC4 gebruikt in-
formatie van een buitensensor voor de omgevingstemperatuur en een temperatuur-
sensor op het toevoer van het primaire circuit, zodat de warmtepomp geen te hoge 
voorlooptemperaturen produceert als daar door het weer geen noodzaak voor is.

<Compensatiecurve instellen>
*Deze instelling kan niet worden uitgevoerd in koelingsmodus.

1. Selecteer met de functietoets F3 in het verwarmingsmenu.
2. Het scherm voor de instelling van de compensatiecurve wordt weergegeven.
3. In verwarmingsbedrijf voor 2 zones drukt u op F1 om tussen zone1 en zone2 

heen en weer te schakelen.
4. Druk op F2 om de Hi-parameter te wijzigen (als de voorlooptemperatuur maxi-

mum is en de buitentemperatuur minimum). 
5. Druk op F3 om de Lo-parameter te wijzigen (als de voorlooptemperatuur mini-

mum is en de buitentemperatuur maximum). 
6. Druk op F4 om een extra punt toe te voegen (aanpassen). 

Door op F2-4 te drukken wordt het betreffende bewerkingsscherm weergegeven. 
De Lo- en Hi-parameters worden op dezelfde manier bewerkt. Zie hieronder voor 
nadere uitleg over het bewerken van parameters.

In het bewerkingsscherm voor parameters (Lo/Hi) kunnen de voorlooptemperatuur 
en de buitentemperatuur voor de grafiek van de compensatiecurve worden ingesteld 
en gewijzigd voor de 2 uitersten van Hi en Lo.  

1. Druk op F1 en F2 om de voorlooptemperatuur te wijzigen (y-as van de com-
pensatiecurve).

2. Door op F1 te drukken wordt de gewenste voorlooptemperatuur verhoogd voor 
de ingestelde buitentemperatuur.

3. Door op F2 te drukken wordt de gewenste voorlooptemperatuur verlaagd voor 
de ingestelde buitentemperatuur.

4. Druk op F3 en F4 om de buitentemperatuur te wijzigen (x-as van de compen-
satiecurve).

5. Door op F3 te drukken wordt de buitentemperatuur verlaagd voor de ingestel-
de voorlooptemperatuur.

6. Door op F4 te drukken wordt de buitentemperatuur verhoogd voor de ingestel-
de voorlooptemperatuur. 
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Modusselectiescherm:

Modusselectiescherm bij aangesloten PUHZ-FRP 

Instellingsscherm voor de tijdsperiode bij aangesloten 
PUHZ-FRP

Timerschema
In timerschemamodus kunnen dagelijkse en wekelijkse patronen voor ruimteverwar-
ming/-koeling worden ingevoerd.
 
1. In het hoofdinstellingenmenu markeert u met F2 en F3 het timerschema-picto-

gram en drukt u vervolgens op BEVESTIGEN.
2. Het submenu voor het timerschema wordt geopend. De pictogrammen geven de 

volgende modi weer:
• Verwarming
• Koeling
• Warm water (SWW)

3. Met F2 en F3 beweegt u tussen de moduspictogrammen. Druk vervolgens op 
BEVESTIGEN om het voorbeeldscherm voor elke modus weer te geven.

In het voorbeeldscherm kunt u de huidige instellingen bekijken. In verwarmings-
bedrijf voor 2 zones drukt u op F1 om tussen zone1 en zone2 heen en weer te 
schakelen. De dagen van de week worden aan de bovenkant van het scherm 
weergegeven. Waar een dag is onderstreept, zijn de instellingen hetzelfde voor 
alle onderstreepte dagen.
De uren van de dag en nacht worden weergegeven als een balk in het hoofdge-
deelte van het scherm. Waar de balk ononderbroken zwart is, is ruimteverwarming/
SWW toegestaan (welke ook maar is geselecteerd).

Als er een PUHZ-FRP is aangesloten, kan het SWW timerschema worden ingesteld 
voor twee periodes waarin een jaar is verdeeld. In dit menuscherm kan de duur 
van periode 2 worden opgegeven. De overblijvende duur wordt dan ingesteld als 
periode 1.

1. In het hoofdinstellingenmenu markeert u met F2 en F3 het timerschema-picto-
gram en drukt u vervolgens op BEVESTIGEN.

2.  Het submenu voor het timerschema wordt geopend. De pictogrammen geven de 
volgende modi weer:
• Verwarming
• Warm water (SWW)
• Warm water (SWW)

3.  Beweeg met F2 en F3 heen en weer tussen de moduspictogrammen en selecteer 
het pictogram Hot Water (SWW) 2. 

4. Met F1 tot F4 selecteert u de start- en eindmaand voor periode 2
5. Druk op BEVESTIGEN voor de voorbeeldschermen van de verschillende modi.

Vakantiemodus
De vakantiemodus kan op 2 manieren worden geactiveerd. Beide methodes leiden 
tot het weergegeven activeringsscherm voor de vakantiemodus.
Optie 1
In het hoofdmenu moet u op de knop E drukken. Zorg dat u E niet te lang ingedrukt 
houdt, anders worden de controller en het systeem uitgeschakeld.  
Optie 2
In het hoofdmenuscherm drukt u op F4. Het scherm voor de huidige instellingen 
wordt weergegeven. Druk nogmaals op F4 om het activeringsscherm voor de va-
kantiemodus te openen.

Zodra het activeringsscherm voor de vakantiemodus wordt weergegeven, kunt u de 
vakantiemodus activeren/deactiveren en de duur ervan instellen.
•	 Druk op F1 om de vakantiemodus te activeren of te deactiveren. 
•	 Met F2, F3 en F4 kunt u de datum invoeren waarop u de vakantiemodus wilt 

activeren of deactiveren voor de ruimteverwarming/-koeling.

<De vakantiemodus bewerken> 
Om de vakantiemodusinstellingen te wijzigen, bijv. de voorlooptemp, moet u het 
vakantiemodusmenu vanuit het hoofdinstellingenmenu openen.  
1. In het hoofdmenuscherm drukt u op B. 
2. Met F2 en F3 bladert u door het menu totdat 'Vakantieregeling' is gemarkeerd.
3. Druk op BEVESTIGEN.
4. Het statusscherm van de vakantiemodus wordt weergegeven.
5. Druk op F3 om in de verwarmingsmodus de voorlooptemperatuur of de ruimte-

temperaturen te wijzigen.
6. Er wordt een lijst met variabelen getoond. Kies met F1/F2 de variabele die u wilt 

aanpassen en druk dan op BEVESTIGEN.
7. Pas de temperatuur aan met F3 en F2 en druk op BEVESTIGEN om de wijzigin-

gen op te slaan.

Scherm 'Holiday Mode activation' (ac-
tivering vakantiemodus)

Scherm 'Holiday Mode status' (status 
vakantiemodus)
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Scherm 'Preview' (voorbeeld)

Scherm 'Day of week select' (weekdag selecteren)

Instellingsscherm 1 voor de  
tijdsperiode

Instellingsscherm 2 voor de  
tijdsperiode

<Het timerschema instellen >
1. Druk in het voorbeeldscherm op F4.

*  Bij een systeem met 2 zones drukt u op F1 om tussen zone1 en zone2 heen 
en weer te schakelen.

2. Selecteer eerst de dagen van de week die u in het schema wilt opnemen.
3. Druk op F2/F3 om tussen de dagen heen en weer te gaan en druk op F1 om het 

vakje aan- of af te vinken.
4. Als u de dagen hebt geselecteerd, drukt u op BEVESTIGEN.

5. Het bewerkingsscherm voor de tijdbalk wordt weergegeven.
6. Met F2/F3 gaat u naar het punt waarop u de geselecteerde modus wilt deactive-

ren. Dan drukt u op BEVESTIGEN om te starten.
7. Met F3 stelt u de tijdsduur van de inactiviteit in. Vervolgens drukt u op BEVESTI-

GEN.
8. U kunt binnen een interval van 24 uur maximaal 4 inactieve periodes opgeven.

9. Druk op F4 om de wijzigingen op te slaan.

Bij de planning van de verwarming wisselt u met F1 de geplande variabele tussen 
tijd en temperatuur. Daardoor kan voor een aantal uren een lagere temperatuur 
worden ingesteld , bijv. 's-nachts kan een lagere temperatuur nodig zijn wanneer 
de bewoners slapen.

Opmerking:
• De timerschema's voor de ruimteverwarming/-koeling en de SWW worden 

op dezelfde wijze ingesteld. Voor koeling en SWW kan echter alleen tijd 
worden gebruikt als schemavariabele.

• Er wordt tevens een klein prullenmand-symbool weergegeven. Door dit 
pictogram te kiezen wordt de laatste niet-opgeslagen actie gewist.  

• Het is noodzakelijk met de functie 'SAVE' van F4 de instellingen op te 
slaan. Voor dit menu dient BEVESTIGEN NIET als SAVE.
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Servicemenu
Het servicemenu biedt functies voor de installateur of de servicetechnicus. Het is 
NIET de bedoeling dat de huiseigenaar instellingen in dit menu wijzigt. Daarom is 
wachtwoordbeveiliging nodig om ongeautoriseerde toegang tot de service-
instellingen te voorkomen.  

1.  Markeer in het hoofdinstellingen menu met F2 en F3 het servicepictogram en 
druk vervolgens op BEVESTIGEN. 

2.  U wordt verzocht een wachtwoord op te geven. HET STANDAARD 
WACHTWOORD AF FABRIEK IS '0000'.

3. Druk op BEVESTIGEN.
 (Het duurt ca. 30 seconden om het servicemenu te laden.)

U navigeert in het servicemenu door met met F1 en F2 door de functies te 
bladeren. Het menu is gesplitst in twee schermen en bevat de volgende functies:
1. Manuele bediening
2. Instellingen van de functies
3. Aanpassing van de thermistor
4. Extra instellingen
5. Instelling warmtebron
6. Bedieningsinstelling
7. Instellingen externe invoer
8. Werkingsinformatie
9. Lezen thermistor
10. Samenvatting van de instellingen
11. Foutgeschiedenis
12. Wachtwoordbeveiliging
13. Handmatige reset
14. SD-kaart

In deze installatiehandleiding worden alleen voor de volgende functies instructies 
gegeven:
1. Manuele bediening
2. Extra instellingen
3. Instelling warmtebron
4. Bedrijfsinstellingen
5. Instellingen externe invoer
6. Wachtwoordbeveiliging
7. Handmatige reset
8. SD-kaart
U vindt informatie over de andere functies in de servicehandleiding.

Scherm 1 van het  
servicemenu

Scherm 2 van het  
servicemenu

Invoerscherm 'System off'

Opmerking:  Veel functies kunnen niet worden ingesteld terwijl de 
binnenunit draait. De installateur moet de unitUITSCHAKELEN 
alvorens deze functies in te stellen. Als de installateur de 
instellingen probeert te wijzigen terwijl de unit draait, geeft de 
hoofdcontroller een herinneringsbericht weer waarin de 
installateur wordt verzocht de unit te stoppen alvorens door te 
gaan. Door 'Yes' te selecteren, wordt de unit gestopt. 
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Hulpinstellingen
Met deze functie stelt u parameters in voor de hulponderdelen van het systeem.

In het servicemenu markeert u met F1 en F2 Extra instellingen en u drukt 
vervolgens op BEVESTIGEN.

Menuscherm Auxiliary settings

Scherm 'Electric heater (Heating)'

Scherm 'Economy settings for pump'  
(spaarinstellingen voor pomp)

Scherm 'Electric heater (SWW)'

<Elektrische weerstanden (verwarming)>
1. In het menu 'Extra instellingen' markeert u 'Elektr. Weerstanden (heating)'.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Elektr. Weerstanden (heating)' wordt weergegeven.
4. U schakelt de functie aan/uit met F1.
5.  Met F3 en F4 stelt u de tijdsduur in voor bedrijf met alleen warmtepomp voordat 

de hulpverwarming de ruimteverwarming ondersteunt. (5 -180 min)

<ECO instelling voor de pomp>
1.  In het menu 'Extra instellingen' markeert u 'ECO instelling' voor de 

watercirculatiepomp.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3.  Het scherm met de spaarinstellingen voor de watercirculatiepomp wordt 

weergegeven.
4. Met F1 schakelt u de watercirculatiepomp in/uit.
5.  Met F3 en F4 stelt u de tijdsduur in waarin de watercircatiepomp moet draaien. 

(3 - 60 min)

Manuele bediening
Tijdens het vullen van het systeem kunnen de watercirculatiepomp en de drieweg-
klep in handbedieningsmodus handmatig worden bediend.
Als manuele bediening is geselecteerd, verschijnt er een klein timerpictogram in 
het scherm. De geselecteerde functie blijft voor een maximum van slechts 2 uur 
in handbedieningsmodus.  Hierdoor worden ongewilde permanente handmatige 
instellingen van de FTC4 voorkomen. 

1.  In het servicemenu bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat Manuele bedie-
ning is gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het menuscherm Manuele bediening wordt weergegeven.
4.  Om de handbediening te activeren, drukt u op de functietoets onder het ge-

wenste gedeelte.

►Voorbeeld
Door op F3 te drukken schakelt u de handbedieningsmodus in voor de hoofd-
driewegklep. Als het vullen van de SWW-tank voltooid is, moet de installateur dit 
menu weer openen en op F3 drukken om de handbediening van het onderdeel uit 
te schakelen. Anders is na 2 uur de handbedieningsmodus niet meer actief en de 
FTC4 neemt de regeling van het onderdeel weer over.  

OPMERKING:  De handbediening en de warmtebroninstelling kunnen niet 
worden geselecteerd terwijl het systeem draait. Er wordt een 
scherm weergegeven waarin de installateur wordt verzocht het 
systeem te stoppen voordat deze modi geactiveerd kunnen 
worden. 
Het systeem stopt automatisch 2 uur na de laatste bedienings-
handeling.

Invoerscherm systeem uit

<Elektrische verwarming (SWW)>
1. In het menu 'Extra instellingen' markeert u Elektr. Weerstanden (SWW).
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Electric heater (SWW)' wordt weergegeven.
4. U schakelt de functie aan/uit met F1.
5.  Met F3 en F4 stelt u de tijdsduur in voor bedrijf met alleen warmtepomp voordat 

de hulpverwarming en de Dompelweerstand (indien aanwezig) de SWW-
verwarming ondersteunt. (15 -30mins)

Wordt  
geselecteerd

Wordt uitgevoerd Foutindicatie
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Scherm 'Heat source  
setting' (instelling warmtebron)

Annuleer het laatste 
actiescherm

<Mengklepregeling>
1.  In het menu 'Extra instellingen' markeert u 'Regeling mengklep' 

(mengklepregeling).
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Mengklepregeling' wordt weergegeven.
4.  Met F1 en F2 stelt u de draaitijd in tussen 30 en 240 seconden. De draaitijd is 

gelijk aan een periode van klep geheel open (bij een warmwatermengverhou-
ding van 100%) tot geheel gesloten (bij een koudwatermengverhouding van 
100%).

Opmerking:  Stel de draaitijd in volgens de specificaties van de actuator van 
elke mengklep.

1.  In het menu 'Extra instellingen' markeert u 'Regeling mengklep' (mengklepregeling).
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Mengklepregeling' wordt weergegeven.
4.  Druk op F3 en F4 om het interval in te stellen tussen de temperatuurregelingen 

voor 2 zones van de mengklep tussen 1 en 30 min.

Opmerking:  Wij adviseren het interval standaard in te stellen op 2 minuten. 
Met een langer interval kan het langer duren om de ruimte op te 
warmen. 

Scherm 'Mixing valve setting'  
(mengklepinstelling)

Scherm 'Pump speed setting'

<Pompsnelheid>
1. In het menu 'Extra instellingen' markeert u 'Pompsnelheid'.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3.  Selecteer met F3 en F4 een koudemiddeladres waarvan u de instellingen wilt 

configureren of controleren, en druk op BEVESTIGEN. *1
4. Het scherm 'Pompsnelheid' wordt weergegeven.
5.  Stel met F2 en F3 de snelheid van de watercirculatiepomp in tussen 1 en 5.
*1 Alleen voor een regelsysteem voor meerdere buitenunits.

Instelling warmtebron
De standaardinstelling van de warmtebron is warmtepomp en alle elektrische 
verwarmingen bedrijfsgereed in het systeem. Dit wordt in het menu aangeduid als 
'Standard operation' (standaardbedrijf).  

1.  In het servicemenu bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat 'Instelling 
warmtebron' is gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het menuscherm voor de instellingen van de warmtebron wordt weergegeven.
4. Druk op F3 totdat de voorkeurswarmtebron wordt weergegeven.
5. Druk op BEVESTIGEN.

1.  Als u terug wilt gaan naar het servicemenu zonder de instellingen op te slaan, 
drukt u op Return. U wordt gevraagd of u zeker bent dat u de wijzigingen wilt 
annuleren. Kies Yes of No.
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Bedieningsinstellingen
1.  Om het menu 'Operation settings' (Bedieningsinstellingen) te openen bladert u 

met F1 en F2 door het servicemenu totdat 'Operation settings' is gemarkeerd.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het menu 'Bedieningsinstellingen' wordt weergegeven.

<<Anti-vries modus>
1.  In het menu 'Bedieningsfuncties' markeert u 'Anti-vries modus' 

(antibevriezingsfunctie).
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm voor de antibevriezingsfunctie wordt weergegeven.
4.  Met F3 en F4 past u de minimum buitentemperatuur aan waarbij de 

antibevriezingsfuctie begint te werken, (3 - 20 °C) of kies .
  Door het sterretje ( ) te kiezen wordt de antibevriezingsfunctie gedeactiveerd. 

(d.w.z. risico voor bevriezing van het primaire water)
Opmerking: Als het systeem is uitgeschakeld, is de antibevriezingsfunctie 
niet geactiveerd.

Schermmenu'Operation  
settings' (bedrijfsinstellingen)

Scherm 'Simultaneous  
operation' (gelijktijdig bedrijf)

Scherm 'Cold weather function' 
(koudweerfunctie)

Scherm 'Freeze stat function'  
(antibevriezingsfunctie)

<Simultaan werking>
Deze modus wordt gebruikt voor periodes met een zeer lage buitentemperatuur. In 
gelijktijdig bedrijf kunnen de SWW en de ruimteverwarming tegelijkertijd draaien 
door gebruik van de warmtepomp en/of hulpverwarming voor ruimteverwarming, 
terwijl de verwarming voor SWW alleen wordt geleverd door de Dompelweerstand. 
Deze modus is alleen beschikbaar als ZOWEL een SWW-tank EN een 
Dompelweerstand aanwezig zijn in het systeem.

1.  In het menu 'Bedieningsinstellingen' bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat 
'Simultaan-werking' gemarkeerd is.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het menuscherm Simultaan-werking wordt weergegeven.
4. Door op F1 te drukken schakelt u het gelijktijdig bedrijf aan/uit.
5. Met F3 en F4 kunt u de temperatuur wijzigen waarbij gelijktijdig bedrijf start. 

Opmerking:  
• Het buitentemperatuurbereik is −15°C tot 10°C (standaard −15°C).
•  Het systeem moet automatisch terugkeren in routinebedrijf. Dit gebeurt als 

de buitentemperatuur boven de temperatuur komt die voor deze specifieke 
bedrijfsmodus is geselecteerd.

<Koudweerfunctie>
Voor extreem lage buitentemperaturen, wanneer de capaciteit van de warmtepomp 
beperkt is, wordt de verwarming of SWW alleen door de elektrische hulpverwar-
ming geleverd (en door de Dompelweerstand, indien aanwezig). Deze functie is 
alleen bedoeld voor extreem koude periodes.  Veelvuldig gebruik van ALLEEN 
directe elektrische verwarmingen leidt tot hoger elektriciteitsverbruik en kan de 
levensduur van de verwarmingen en de bijbehorende onderdelen verkorten.

1.  Met F1 en F2 bladert u in het menu 'Bedieningsinstellingen' door de lijst totdat 
'Koud weer functie' is gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Koud weer functie' wordt weergegeven.
4. Door op F1 te drukken schakelt u de koudweerfunctie aan/uit.
5.  Met F3 en F4 kunt u de temperatuur wijzigen waarbij de omschakelfunctie van de 

verwarming start.

Opmerking:  
• Het buitentemperatuurbereik is −15°C tot -10°C (standaard −15°C).
•  Het systeem moet automatisch terugkeren in routinebedrijf. Dit gebeurt als 

de buitentemperatuur boven de temperatuur komt die voor deze specifieke 
bedrijfsmodus is geselecteerd.
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<Kamertemperatuur regeling  (verwarming)>
Met deze functie kan de bedrijfsinstelling worden uitgevoerd van het voorlooptempera-
tuurbereik van de Ecodan en het tijdsinterval waarin de FTC4 gegevens voor de au-
to-aanpassingsmodus verzamelt en verwerkt.

1.  Met F1 en F2 bladert u in het menu 'Bedieningsinstellingen' door de lijst totdat 'Ka-
mertemp. Regeling  (VERWARMING)' is gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTINGEN.
3. Met F1 en F2 bladert u door het menu en u selecteert elke subtitel door op BEVES-

TINGEN te drukken. Zie onderstaande tabel voor een beschrijving van de verschil-
lende instellingen.

Scherm 'Room temp. control (HEATING)' 
(Kamertemp. Regeling (verwarming))

4. Met de functoetsen voert u het gewenste nummer in. Druk dan op BEVESTIGEN.

Menuondertitel Functie Bereik Unit Standaard 

Interval temperatuurregeling Selecteerbaar volgens het type warmteafgever en de ma-
terialen van de vloer (d.w.z. radiatoren, vloerverwarming, 
dik, dun, beton, hout, enz.)

10 - 60 min 10

Voorlooptemperatuurbereik Minimum temp. Houdt het verlies zo klein mogelijk bij veelvuldig in- en 
uitschakelen in seizoenen met milde buitentemperatuur.

25 - 45 ºC 30

Maximum temp. Maximum voorlooptemperatuur instellen volgens het type 
warmteafgevers.

35 - 60 ºC 50

Aanpassing thermostaat-
verschil warmtepomp

Aan/uit Houdt het verlies zo klein mogelijk bij veelvuldig in- en 
uitschakelen in seizoenen met milde buitentemperatuur.

Aan/uit — Aan

Ondergrens Verhindert warmtepompbedrijf totdat de voorlooptempera-
tuur daalt tot onder de streefwaarde van de voorlooptem-
peratuur minus de onderste grenswaarde.

−9 - −1 ºC -5

Bovenste grens Verhindert warmtepompbedrijf totdat de voorlooptempera-
tuur stijgt tot boven de streefwaarde van de voorlooptem-
peratuur plus de bovenste grenswaarde.

+3 - +5 ºC +5

*1 De minimum voorlooptemperatuur die verwarmingspompbedrijf verhindert is 20ºC.
*2  De maximum voorlooptemperatuur die warmtepompbedrijf toelaat is gelijk aan de maximum temperatuur die is ingesteld in het menu 'Flow temp. range'  

(voorlooptemperatuurbereik).

<Vloerdroogfunctie>
De vloerdroogfunctie wijzigt automatisch de streefwaarde van de warmwatertem-
peratuur in stappen voor de geleidelijke droging van beton, als dit specifieke type 
vloerverwarming is geïnstalleerd. 

1. Schakel het systeem uit met de hoofdcontroller.
2.  Met F1 en F2 bladert u in 'Bedieningsinstellingen' in het servicemenu door de 

lijst totdat 'Vloerdroging' is gemarkeerd.
3. Druk op BEVESTINGEN om het scherm 'VLOERDROGING' weer te geven. 
4.  Druk op F4 om de instellingen te wijzigen Voor meer informatie over instellin-

gen, zie de onderstaande tabel.
5.  Om de functie 'Vloerdroging' te starten drukt u op F1, zodat een vakje onder 

'Active' wordt aangevinkt. Druk vervolgens op BEVESTIGEN  

*1.  Als de functie is voltooid worden alle functies door het systeem gestopt, behal-
ve de functie 'Freeze stat.' (antibevriezing)

*2.  Voor de functie 'Vloerdroging' is de streefwaarde van de voorlooptemperatuur 
van zone1 hetzelfde als die van zone2.

Opmerking:
•  Deze functie is niet beschikbaar als er een PUHZ-FRP-buitenunit is aange-

sloten.
•  U moet de kabels naar de signaalingangen van de ruimtethermostaat, de 

behoefteregeling en de buitenthermostaat loskoppelen, anders kan de 
streefwaarde van de voorlooptemperatuur niet worden aangehouden.

Functies Symbool Beschrijving Optie/bereik Unit Stan-
daard 

Vloerdroogfunctie a Zet de functie aan en schakel het systeem in aan de hoofdcontroller. De 
opdroogfunctie wordt dan gestart. Aan/uit - Uit

Voorlooptemp. 
(verhogen)

Verhogingsstap 
voorlooptemp. b De verhogingsstap van de streefwaarde van de voorlooptemp. +1 - +10 ºC +5

Interval vergroten c De periode wordt ingesteld waarin een gelijke streefwaarde van de voor-
looptemperatuur wordt aangehouden. 1 - 7 dag 2

Voorlooptemp. 
(verlagen)

Verlagingsstap 
voorlooptemp. d De verlagingsstap van de streefwaarde van de voorlooptemp wordt inge-

steld. −1 - −10 ºC −5

Interval verkleinen e De periode wordt ingesteld waarin een gelijke streefwaarde van de voor-
looptemperatuur wordt aangehouden. 1 - 7 dag 2

Streeftemperatuur

Start en einde f De streefwaarde van de voorlooptemperatuur wordt ingesteld aan de start 
en aan het einde ingesteld. 25 - 60 ºC 30

Max. target temp. g De maximum streefwaarde van de voorlooptemp. wordt ingesteld. 25 - 60 ºC 45

Max. temp. periode h De periode wordt ingesteld waarin de maximum streefwaarde van de 
voorlooptemperatuur wordt aangehouden. 1 - 20 dag 5
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Menuscherm instellingen externe ingang

Behoefteregelingscherm

Instellingsscherm buitenthermostaat

Instellingen externe invoer
In het servicemenu markeert u met F1 en F2 'Instelling externe invoer' en u drukt 
vervolgens op BEVESTIGEN.
<Demand control (IN4)> (behoefteregeling)
1. In het menu 'Instellingen extra invoer' markeert u 'Demand control'
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Demand control' wordt weergegeven.

4. Druk op F3 om 'Heat source UIT' (verwarmingsbron uit) of 'Boiler' te selecteren.
5. Druk op BEVESTIGEN.
Opmerking:  Door 'OFF' te selecteren terwijl er een signaal naar IN4 wordt 

gestuurd, wordt een stop van alle warmtebronbedrijf gefor-
ceerd. Door 'Boiler' te selecteren wordt het bedrijf van de ver-
warmingspomp en de elektrische verwarming gestopt en wordt 
boilerbedijf gestart.

<Outdoor thermostat (IN5)> (buitenthermostaat)
1. In het menu 'External input settings' markeert u 'Outdoor thermostat (IN5)'.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Outdoor thermostat' (buitenthermostaat) wordt weergegeven.
4. Druk op F3 om 'Heater of Boiler' te selecteren.
5. Druk op BEVESTIGEN.
Opmerking:  Door 'Heater' te selecteren terwijl een signaal naar IN5 wordt 

gestuurd, wordt bedrijf met alleen de elektrische verwarming 
gestart en door 'Boiler' te selecteren wordt boilerbedrijf gestart. 

Wachtwoordbeveiliging
Wachtwoordbeveiliging is beschikbaar om ongeoorloofde toegang tot het service-
menu door ongetrainde personen te voorkomen. 

1.  In het servicemenu bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat 'Beveiliging 
paswoord' is gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3.  Als het invoerscherm voor het wachtwoord wordt weergegeven, beweegt u met 

F1 en F2 naar links en rechts tussen de vier cijfers, met F3 verlaagt u het gese-
lecteerde cijfer met 1 en met F4 verhoogt u het geselecteerde cijfer met 1.

4. Als u uw wachtwoord hebt ingevoerd, drukt u op BEVESTIGEN.

5. Het wachtwoordcontrolescherm wordt weergegeven.
6. Om het nieuwe wachtwoord te controleren drukt u op F3.
7. Uw wachtwoord is nu ingesteld en het voltooiingsscherm wordt weergegeven.

<Het wachtwoord terugzetten
Als u het door u ingevoerde wachtwoord vergeet, of als u een door iemand anders 
geïnstalleerde unit wilt servicen, kunt u het wachtwoord terugzetten op de stan-
daard fabrieksinstelling van 0000

1.  In het hoofdinstellingenmenu bladert u door de functies totdat 'Service Menu' is 
gemarkeerd. 

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. U wordt verzocht een wachtwoord op te geven.  
4. Houd F3 en F4 samen voor 3 seconden ingedrukt.
5.  U wordt gevraagd of u wilt doorgaan en het wachtwoord op de standaard terug 

wilt zetten. 
6. Met F3 zet u het wachtwoord terug.
7. Het wachtwoord is nu teruggezet op 0000.

Invoerscherm voor het wachtwoord

Controlescherm voor het wachtwoord

Voltooiingsscherm
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Manual reset (handmatige reset)
Als u ooit de fabrieksinstellingen eens wilt terugzetten, moet u de handmatige reset-
functie gebruiken. Hierdoor worden ALLE functies teruggezet op de standaard fa-
brieksinstellingen.

1.  In het servicemenu bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat Manual Reset is 
gemarkeerd.

2. Druk op BEVESTIGEN.
3. Het scherm 'Manual reset' wordt weergegeven.
4. Kies of Manual Reset voor FTC4, of Main Controller.

5. Druk opF3 om de handmatige reset van het gekozen toestel te bevestigen.

SD-kaart 
Met een SD-geheugenkaart kunnen de instellingen van de hoofdcontroller in het 
veld eenvoudig worden gedaan.
*Het serviceprogramma van Ecodan (voor PC) is nodig voor de instelling.

<SD  Main RC>
1.  In de instelling van de SD-kaart bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat  

SD   Main RC is gemarkeerd.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. U stelt Ref. address (referentieadres) in met F3 en F4. *1
4. Selecteer met F1, F2 en F3 een menu om naar de hoofdcontroller te schrijven.
5. Druk op BEVESTIGEN om de download te starten
6. Wacht een paar minuten totdat 'Complete!' wordt weergegeven.
*1 Alleen voor een regelsysteem voor meerdere buitenunits.

<Main RC   SD>
1.  In de instelling van de SD-kaart bladert u met F1 en F2 door de lijst totdat  

Main RC  SD  is gemarkeerd.
2. Druk op BEVESTIGEN.
3. U stelt Ref. address (referentieadres) in met F3 en F4. *1
4.  Selecteer met F1, F2 en F3 een menu om naar de SD-geheugenkaart te  

schrijven.
5. Druk op BEVESTIGEN om het uploaden te starten
6. Wacht een paar minuten totdat 'Complete!' wordt weergegeven.
*1 Alleen voor een regelsysteem voor meerdere buitenunits.
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Als standaardinstellingen moeten worden gewijzigd, geef dan de nieuwe instelling op in de kolom 'Field Setting' (veldinstelling). Daardoor wordt later het resetten gemakke-
lijker, wanneer het systeem moet worden gewijzigd, of als de printplaat moet worden vervangen.
Registratieblad Inbedrijfstelling/veldinstellingen

Scherm van de hoofdcontroller Parameters Standaard-
instelling

Veld-
instelling

Op-
merkingen

Hoofd Verwarming ruimtetemp. zone1 10°C - 30°C 20°C
Verwarming ruimtetemp. zone2 *1 10°C - 30°C 20°C  
Voorlooptemp. verwarming zone1 25°C - 60°C 45°C  
Voorlooptemp. verwarming zone2 *1 25°C - 60°C 35°C  
Voorlooptemp koeling *2 5°C - 25°C 15°C
Compensatiecurve verwarming zone1 9°C - 9°C 0°C
Compensatiecurve verwarming zone2 *1 −9°C - + 9°C 0°C
Vakantiemodus Actief/non-actief/ingestelde tijd –

Optie Geforceerd SWW-bedrijf Aan/uit –
SWW Aan/uit/timer Aan
Verwarming Aan/uit/timer Aan
Vakantiemodus Actief/non-actief/ingestelde tijd –

Instelling

SWW *3 Bedrijfsmodus Normaal/eco Normaal  
SWW max. temp. 40°C - 60°C 50°C  
Daling SWW-temp. 5°C - 30°C 10°C
Max. bedrijfstijd SWW 30 - 120 min 60 min
Beperking SWW-modus 30 - 120 min 30 min

Anti-legionella *3 Actief Ja/nee Ja  
Warmwatertemp. 60°C - 70°C 65°C
Frequentie 1 - 30 dagen 15 dagen
Starttijd 00.00 - 23.00 03.00  
Max. bedrijfstijd 1 - 5 uur 3 uur
Duur van maximum temp. 1 - 120 min 30 min  

Verwarming/koeling *2 Bedrijfsmodus zone1 Verwarming ruimtetemp./verwarming voorlooptemp./ver-
warming compensatiecurve/koeling voorlooptemp Ruimtetemp  

Bedrijfsmodus zone2 *1 Ruimtetemp. verwarming/voorlooptemp. verwarming/ver-
warmingscompensatiecurve Compensatiecurve

Compensatiecurve Hoog  
instelpunt

Buitentemperatuur zone1 −15°C - +35°C –15°C
Voorlooptemp. zone1 25°C – 60°C 50°C
Buitentemperatuur zone2 *1 −15°C - +35°C –15°C
Voorlooptemp. zone2 *1 25°C - 60°C 40°C

Laag  
instelpunt

Buitentemperatuur zone1 −15°C - +35°C 35°C
Voorlooptemp. zone1 25°C - 60°C 25°C
Buitentemperatuur zone2 *1 −15°C - +35°C 35°C
Voorlooptemp. zone2 *1 25°C - 60°C 25°C

Aanpassen Buitentemperatuur zone1 −14°C - +34°C —
Voorlooptemp. zone1 25°C - 60°C —
Buitentemperatuur zone2 *1 −14°C - +34°C —
Voorlooptemp. zone2 *1 25°C - 60°C —

Vakantie SWW *3 Actief/non-actief Non-actief
Verwarming/koeling *2 Actief/non-actief Actief
Verwarming ruimtetemp. zone1 10°C - 30°C 15°C
Verwarming ruimtetemp. zone2 *1 10°C - 30°C 15°C
Voorlooptemp. verwarming zone1 25°C - 60°C 35°C
Voorlooptemp. verwarming zone2 *1 25°C - 60°C 25°C
Voorlooptemp koeling *2 5°C - 25°C 25°C

Basisinstellingen Taal ENG/FR/GER/SW/SP/IT/DA/NL/FIN/NOR/PT ENG
°C/°F °C/°F °C
Temp.weergave Ruimte/SWW-tank/ruimte en SWW-tank/uit Uit
Tijdweergave hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm hh:mm
Instellingen ruimtesensor voor zone1 TH1/hoofd-RC/ruimte-RC1-8/ 'tijd/zone' TH1
Instellingen ruimtesensor voor zone2 *1 TH1/hoofd-RC/ruimte-RC1-8/ 'tijd/zone' TH1
Ruimte-RC zone selecteren *1 Zone1/zone2: Zone1

Servicemenu Aanpassing  
van de thermistor

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

Hulpinstellingen Spaarinstellingen voor 
de pomp

Aan/uit Aan
Tijd voor uitschakeling pomp (3 - 60 min) *4 10 min

Elektrische verwarming
(Verwarming)

Ruimteverwarming: Aan (in gebruik)/uit (niet in gebruik) Aan
Vertragingstimer elektrische verwarming (5 - 180 min) 30 min

Elektrische verwarming
(SWW) *3

SWW: Aan (in gebruik)/uit (niet in gebruik) Aan
Vertragingstimer elektrische verwarming (15 - 30 min) 15 min

Mengklepregeling
Draaitijd (10 - 240 sec) 120 sec
Interval (1 - 30 min) 2 min

Pompsnelheid Pompsnelheid (1 - 5) 5

*1 De instellingen voor zone2 kunnen alleen worden omgeschakeld als de temperatuurregeling van zone2 is ingeschakeld (als Dip SW2-6 en SW 2-7 op AAN staan).
*2 Instellingen van de koelingsmodus zijn alleen beschikbaar voor ERSC-VM2B.
*3 Alleen beschikbaar als er zich een SWW-tank in het systeem bevindt.
*4 Verlaging van 'time before pump switched off' (tijd voor dat de pomp is uitgeschakeld) kan de duur van stand-by in verwarmingsmodus verlengen.
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Registratieblad inbedrijfstelling/veldinstellingen (vervolgd van de vorige pagina)

Scherm van de hoofdcontroller Parameters Standaard-
instelling

Veld-
instelling

Op-
merkingen

Servicemenu Instelling warmtebron Standaard/verwarming/boiler/hybride *5 Standaard
Bedrijfsinstellingen Antibevriezingsfunctie Buitentemperatuur (3 - 20°C) 5°C

Gelijktijdig bedrijf  
(SWW/verwarming)

Aan/uit *6 Uit
Buitentemperatuur (−15 - +10°C) −15°C

Koudweerfunctie Aan/uit *6 Uit
Buitentemperatuur (−15 - −10°C) −15°C

Ruimtetemperatuur-
regeling (verwarming)

Temp. regelingsinterval (10 - 60 min) 10 min
Voorlooptemperatuurbereik Min. temp. (25 - 45°C) 30°C

Max. temp. (35 - 60°C) 50°C
Aanpassing thermostaatver-
schil warmtepomp  

Aan/uit *6 Aan
Onderste grenswaarde (−9 - −1°C) −5°C
Bovenste grenswaarde (+3 - +5°C) 5°C

CV-ketel Hybride instellingen Buitentemperatuur (−15 - +10°C) −15°C
Prioriteitsmodus (Omgeving/kosten/CO2) Omgeving

Intelligente instellingen Energieprijs 
*7

Elektriciteit (0,001 - 999 */kWh) 0.5 */kWh
Boiler (0,001 - 999 */kWh) 0,5 */kWh

CO2  
emissie

Elektriciteit  
(0,001 - 999 kg -CO2/kWh)

0,5 kg -CO2/kWh

Boiler (0,001 - 999 kg -CO2/kWh) 0,5 kg -CO2/kWh
Warmtebron Warmtepompcapaciteit  

(1 - 40 kW)
11,2 kW

Boilerrendement  
(25 - 150%)

80%

Capaciteit hulpverwarming 1 
(1 - 20 kW)

2 kW

Capaciteit hulpverwarming 2 
(1 - 20 kW)

4 kW

Vloerdroogfunctie Aan/uit *6 Uit
Insteltemp. Start&Finish (25 - 60°C) 30°C

Max. temp. (25 - 60°C) 45°C
Max. temp. periode (1 - 20 dagen) 5 dagen

Voorlooptemp. (Toename) Verhogingsstap temp. (+1 - +10°C) +5°C
Interval vergroten (1 - 7 dagen) 2 dagen

Voorlooptemp. (Afname) Verlagingsstap temp.(−1 - −10°C) −5°C
Interval verkleinen (1 - 7 dagen) 2 dagen

Instellingen externe 
ingang

Behoefteregeling (IN4) Warmtebron UIT/boilerbedrijf Boilerbedrijf
Buitenthermostaat (IN5) Verwarmingsbedrijf/boilerbedrijf Boilerbedrijf 

*5  Als Dip SW1-1 op UIT staat 'WITHOUT Boiler' (zonder Verwarmingsketel) of SW2-6 staat op UIT 'WITHOUT mixing tank' (zonder hydraulische scheiding), kunnen Boiler 
en Hybride niet worden geselecteerd.

*6 On: de functie is actief; Off: de functie is inactief.
*7 '*' van '*/kwh' geeft de valuta-eenheid aan (bijv. € of £)

7. Bediening van de hoofdcontroller
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8. Storingsdiagnose

<Foutdiagnose voor gebreken>

nr. Symptoom van de  
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

1 Het scherm van de 
hoofdcontroller licht niet 
op.

1. Er is geen stroomtoevoer naar de 
hoofdcontroller.

1. Controleer LED2 op FTC4 (Master). (zie <afbeelding 4.5.1>.)
(i) Als LED2 brandt.

Controleer of er schade of los contact is aan de bekabeling van de 
hoofdcontroller.

(ii) Als LED2 knippert.
Zie nr. 5 hieronder.

(iii) Als LED2 niet brandt.
Zie nr. 4 hieronder.

2. Er is stroomtoevoer op de hoofdcontroller, 
maar het scherm op de hoofdcontroller 
wordt niet weergegeven.

2. Controleer de volgende punten:
•  Los contact tussen de hoofdcontrollerkabel en het regelpaneel van de FTC4 
(Master). 

• Defect van de hoofdcontroller als 'Please Wait' niet wordt weergegeven.
• Zie nr. 2 hieronder als 'Please Wait' wordt weergegeven.

2 'Please Wait' blijft op de 
hoofdcontroller staan.

1. 'Please Wait' wordt 6 minuten lang 
weergegeven.

1. Normaal bedrijf.

2. Communicatiefout tussen hoofdcontroller 
en de FTC4 (Master).

2 3. Hoofdcontroller start controles/procedure.
(i)  Als onder 'Please Wait' '0%' of '50-99%' wordt weergegeven, dan is er een 

communicatiefout tussen de hoofdcontroller en het regelpaneel van de FTC4 
(Master).

• Controleer de kabelverbindingen op de hoofdcontroller.
• Vervang de hoofdcontroller of het regelpaneel van de FTC4 (Master).

(i)  Als '1-49%' wordt weergegeven, dan is er een communicatiefout tussen het 
regelpaneel van de buitenunit en het regelpaneel van de FTC4 (Master).

•  Controleer de kabelverbindingen op het regelpaneel van debuitenunit en het 
regelpaneel van de FTC4 (Master). 
Zorg dat S1 en S2 niet onderling zijn verwisseld en dat S3 stevig is 
aangesloten zonder beschadigingen. (Zie hoofdstuk 4.1.)

• Vervang de regelpanelen van de buitenunit en/of de FTC4 (Master).

3. Communicatiefout tussen FTC4 (Master) 
en buitenunit.

3 Het hoofdscherm 
verschijnt door op 
'AAN' te drukken, maar 
verdwijnt weer na een 
seconde.

Als de instellingen zijn gewijzigd in het 
servicemenu, werkt de hoofdcontroller voor 
korte tijd niet. Dat komt omdat het systeem 
tijd nodig heeft om de wijzigingen toe te 
passen.

Normaal bedrijf. 
De binnenunit past instellingen toe die in het servicemenu zijn gewijzigd. Normaal 
bedrijf start meteen.

4 LED2 op FTC4 (Master) 
is uit.
(zie <afbeelding 4.5.1>.)

Als LED1 op FTC4 (Master) ook uit is. (zie 
<afbeelding 4.5.1>.)
<FTC4 (Master) gevoed via buitenunit>
1. De buitenunit wordt niet met de nominale 

spanning gevoed.
1. Controleer de spanning op de aansluitklemmen L en N of L3 en N op de 

voedingsprintplaat van de buitenunit. (Zie hoofdstuk 4.1.)
•  Als de spanning niet 220 tot 240V AC bedraagt, controleer dan de bekabeling 
van de buitenunit en van de onderbreker.

•  Als de spanning tussen 220 en 240V AC ligt, gaat u naar '2' hieronder.
2. Defecte printplaat van de buitencontroller. 2. Controleer de spanning op de aansluitklemmen S1 en S2 van de buitenunit. (Zie 

hoofdstuk 4.1.)
•  Als de spanning niet 220 tot 240V AC bedraagt, controleer dan de zekering 
van de printplaat van de buitenunit en controleer of er foutieve aansluitingen 
zijn.

•  Als de spanning tussen 220 en 240V AC ligt, gaat u naar '3' hieronder.
3. FTC4 (Master) wordt niet gevoed met 

220 tot 240V AC.
3. Controleer de spanning op de aansluitklemmen S1 en S2 van de binnenunit. (Zie 

hoofdstuk 4.1.)
•  Als de spanning niet 220 tot 240V AC is, controleer dan de bekabeling van de 
FTC4 (Master) en de buitenunit op defecten.

•  Als de spanning tussen 220 en 240V AC ligt, gaat u naar '4' hieronder.
4. FTC4 (Master) defect. 4. Controleer het regelpaneel van de FTC4 (Master).

• Controleer de zekering op het regelpaneel van de FTC4 (Master).
• Controleer of er foutieve aansluitingen zijn.
•  Als er geen probleem met de bekabeling wordt gevonden, is het regelpaneel 
van de FTC4 (Master) defect.

5. Defecte connectorkabels. 5. Controleer de connectorkabels.
•  Als de connectors incorrect zijn bekabeld, bekabel de connectors opnieuw, 
aan de hand van onderstaande informatie. (Zie hoofdstuk 4.1.)

S1

S2

S3

L

N

CN01

CN01

FTC4 (Master) 
gevoed via 
buitenunit

Zwart

Hydrobox 
regelpaneel

ZW
ART

GEEL
GEEL

ZW
ART
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8. Storingsdiagnose

Nr. Symptoom van de 
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

4. LED2 op FTC4 
(Master) is uit.
(zie afbeelding 
<4.5.1>.)

<FTC4 (Master) gevoed door onafhankelijke bron>
1. FTC4 (Master) wordt niet gevoed met 220 tot 

240V AC.
1. Controleer de spanning op de L en N aansluitklemmen van het aansluitblok van 

de binnenvoeding. (Zie hoofdstuk 4.1.)
•    Als de spanning niet 220 tot 240V AC is, controleer dan of de voedingskabels 

defect zijn.
• Als de spanning tussen 220 en 240V AC ligt, gaat u naar 2 hieronder.

2. Er zijn problemen met de aansluitingswijze 
van de connectors.

2. Controleer of er foutieve aansluitingen zijn tussen de connectors.
•  Als de connectors incorrect zijn bekabeld, moet u ze aan de hand van onderstaande 

informatie opnieuw bekabelen. (Zie hoofdstuk 4.1 en een bekabelingsschema op 
de controller en de afdekking van de elektrische box.)

L

N

CN01

CN01

S1

S2

S3

•  Als u geen probleem met de bekabeling kunt vinden, ga dan naar 3 hieronder.
3. FTC4 (Master) defect. 3. Controleer het regelpaneel van de FTC4 (Master).

• Controleer de zekering op het regelpaneel van de FTC4 (Master).
• Controleer of er foutieve aansluitingen zijn.
•  Als u geen probleem met de bekabeling kunt vinden, is het regelpaneel van de 

FTC4 (Master) defect.
Als LED1 op FTC4 (Master) brandt. Controleer nogmaals de instelling van het koudemiddeladres op de buitenunit.

Zet het koudemiddeladres op '0'.
(Stel het koudemiddeladres in met SW1(3 - 6) op de printplaat van de buitencontroller.)

Onjuiste instelling van koudemiddeladres voor 
buitenunit.
(Geen van de koudemiddeladressen staat op '0'.)

5 LED2 op FTC4 
(Master)knippert.
(zie afbeelding 
<4.5.1>.)

Als LED1 eveneens knippert op FTC4 (Master). Controleer of er foutieve aansluitingen zijn tussen FTC4 (Master) en buitenunit.
Foutieve aansluitingen tussen FTC4 (Mas-
ter) en buitenunit. 

Als LED1 op FTC4 (Master) brandt.
1. Foutieve aansluitingen in hoofdcontroller

Er zijn meerdere binnenunits aangesloten op 
één buitenunit.

1. Controleer of er foutieve aansluitingen zijn in hoofdcontroller
Het aantal binnenunits dat op één buitenunit kan worden aangesloten is één. Extra 
binnenunits moeten apart worden aangesloten op elk één buitenunit.

2. Kortsluiting in de hoofdcontroller 2.3. Verwijder de kabels van de hoofdcontroller en controleer LED2 op de FTC4 (Mas-
ter). (zie afbeelding 4.5.1.)
• Als LED2 knippert, moet u controleren of er kortsluitingen zijn in de bekabeling 

van de hoofdcontroller.
• Als LED2 brandt, moet u de hoofdcontroller weer aansluiten en:
- als LED2 knippert, is de hoofdcontroller defect;
- als LED2 brandt, zijn de foutieve aansluitingen van de hoofdcontroller gecor-

rigeerd.

3. Hoofdcontroller defect

6 LED4 op FTC4 
(Master) is uit.
(zie afbeelding 
<4.5.1>)

1. De SD-geheugenkaart is NIET in de goede 
richting in de geheugenkaartslot gestoken.

1. Steek de SD-geheugenkaart correct op haar plaats totdat u een klikje hoort.

2. Geheugenkaart voldoet niet aan de SD-norm. 2. Geheugenkaart voldoet niet aan de SD-norm. (Zie hoofdstuk 4.9.)

LED4 op FTC4 
(Master)knippert. 
(zie afbeelding 
<4.5.1>.

1. Geheugenkaart vol. 1. Verplaats of verwijder data, of vervang de SD-geheugenkaart door een nieuwe.
2. Tegen schrijven beveiligd. 2. Ontgrendel de schrijfbeveiligingsschakelaar.
3. NIET geformatteerd. 3. Zie '4.9 Een SD-geheugenkaart gebruiken'
4. Geformatteerd in NTFS-bestandssysteem. 4. FTC4 is NIET compatibel met het NTFS-bestandssysteem. De SD-geheugenkaart 

moet in het FAT-bestandssysteem zijn geformatteerd.
7 Geen water aan de 

warmwaterkraan.
1. Koude hoofdleiding uit 1. Controleer en open de afsluitkraan.
2. Filter (lokaal geleverd) verstopt. 2. Sluit de watertoevoer af en maak de filter schoon.

8 Geen warm tap-
water.

1. Geen warm tapwater. 1. Controleer of de SWW-modus in bedrijf is en wacht totdat de SWW-tank opnieuw 
is opgewarmd.

2. Niet toestaan, timerschema of vakantiemodus 
geselecteerd.

2. Controleer de instellingen en wijzig indien nodig.

3. Warmtepomp werkt niet. 3. Controleer de warmtepomp - raadpleeg de servicehandleiding van de buitenunit.
4. De hulpverwarming is gedeactiveerd. 4. Controleer de thermostaat van de hulpverwarming en druk als alles veilig is op de 

resetknop. 
De resetknop bevindt zich naast de hulpverwarming, onder een witte rubberen dop. 
Zie onderdelendiagram (installatiehandleiding van de Hydrobox, hoofdstuk 3) voor 
de positie.

5. De Aardsluitingsonderbreker voor de hulpver-
warmingsonderbreker (ECB1) is geactiveerd.

5. Controleer de oorzaak en reset indien veilig.

6. De thermische beveiligingsschakelaar van de 
hulpverwarming is geactiveerd en kan niet 
worden gereset met de handmatige reset-
knop.

6. Controleer de thermische beveiliging. Als die open is, dan is de verbinding verbro-
ken en de hulpverwarming moet worden vervangen.
Neem contact op met uw Mitsubishi Electric-leverancier.

7. Uitschakelaar van de hulpverwarming is ge-
activeerd.

7. Controleer de thermostaat van de Dompelweerstand en druk indien veilig op de 
resetknop van de Dompelweerstand. Als de weerstand aangeschakeld werd zon-
der water in  het SWW-vat dan kan dit geleid hebben tot een defect. Vervang de 
weerstand in dat geval door een nieuwe.

8. De zekering (ECB2) van de dompelweerstand 
is geactiveerd.

8. Controleer de oorzaak en reset indien veilig.

9. Storing driewegklep 9. Controleer de leidingen/bekabeling naar de driewegklep.
(i)  U kunt de driewegklep handmatig bedienen met de hoofdcontroller. (Zie <Hand-

bediening> in hoofdstuk 7.2.)  Als de klep nog steeds niet werkt, ga dan naar (ii) 
hieronder. 

(ii)  Vervang de spoel van de driewegklep. Als de klep nog steeds niet werkt, ga dan 
naar (iii) hieronder. 

(iii)  Vervang de driewegklep. (Raadpleeg de servicehandleiding.)

FTC4 (Master)  
wordt gevoed  
door een 
onafhankelijke  
bron

Zwart

Hydrobox 
regelpaneel

GEEL
GEEL
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T
ZW
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8. Storingsdiagnose

Nr. Symptoom van de 
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

9 Verwarming van het 
water duurt langer.

1. Warmtepomp werkt niet. 1. Controleer de warmtepomp - raadpleeg de servicehandleiding van de buitenunit.
2. Uitschakelaar van de hulpverwarming is  

geactiveerd.
2. Controleer de thermostaat van de hulpverwarming en druk als alles veilig is op de 

resetknop. 
De resetknop bevindt zich naast de hulpverwarming, onder een witte rubberen dop. 
Zie onderdelendiagram (installatiehandleiding van de Hydrobox, hoofdstuk 3) voor 
de positie.

3. De zekering van de hulpverwarming is 
geactiveerd.

3. Controleer de oorzaak en reset indien veilig.

4. De warmteschakelaar van de hulpverwar-
ming is geactiveerd en kan niet worden 
gereset met de handmatige resetknop.

4. Controleer de weerstand van de warmteschakelaar. Als die open is, dan is de ver-
binding verbroken en de hulpverwarming moet worden vervangen.
Neem contact op met uw Mitsubishi Electric-leverancier.

5. De uitschakelaar van de dompelweerstand is 
geactiveerd.

5. Controleer de thermostaat van de dompelweerstand en druk indien veilig op de 
resetknop op de nok van de dompelweerstand. Als de weerstand aangeschakeld 
werd zonder water in  het SWW-vat dan kan dit geleid hebben tot een defect. Ver-
vang de weerstand in dat geval door een nieuwe.

6. De zekering van de dompelweerstand is 
geactiveerd.

6. Controleer de oorzaak en reset indien veilig.

10 De temperatuur van 
het SWW-tankwater 
is gedaald.

Wanneer SWW-bedrijf niet draait, geeft de SWW-
tank warmte af, zodat de watertemperatuur daalt 
tot een bepaald niveau. Als het water in de SWW-
tank vaak wordt herverwarmd vanwege een grote 
watertemperatuurdaling, moet u het volgende 
controleren.
1. Waterlekkage in de leidingen die op de 

SWW-tank zijn aangesloten
1. Neem de volgende maatregelen.

•  Controleer het leidingwerk aan de SWW-tank.
•  Vervang de afdichtingen.
•  Vervang de leidingen.

2. Loszittend of loskomend isolatiemateriaal. 2. Repareer de isolatie.

3. Defecte driewegklep 3. Controleer de leidingen/bekabeling naar de driewegklep.
(i)  U kunt de driewegklep handmatig bedienen met de hoofdcontroller. (Zie <Hand-

bediening> in hoofdstuk 7.2.)  Als de klep nog steeds niet werkt, ga dan naar (ii) 
hieronder. 

(ii)  Vervang de spoel van de driewegklep. Als de klep nog steeds niet werkt, ga dan 
naar (iii) hieronder. 

(iii)  Vervang de driewegklep. (Raadpleeg de servicehandleiding.)
11 Heet of warm water 

uit de koude kraan.
De warmte van de warmwaterleiding wordt op de 
koudwaterleiding overgedragen.

Isoleer of verleg de leidingen.

12 Waterlekkage 1. Slecht afgedichte verbindingen van watercir-
cuitonderdelen.

1. Draai de verbindingen naar behoefte vast.

2. De watercircuitonderdelen zijn aan het eind 
van hun levensduur.

2. Zie de ONDERDELENCATALOGUS in de servicehandleiding voor de verwachte 
levensduur en vervang indien nodig.

13 Verwarmingssys-
teem bereikt de 
ingestelde tempera-
tuur niet.

1. Niet toestaan, timerschema of vakantiemodus 
geselecteerd.

1. Controleer de instellingen en wijzig indien nodig.

2. Controleer de instellingen en wijzig indien 
nodig.

2. Controleer de batterij en vervang indien nodig.

3. De temperatuursensor bevindt zich op een 
niet presentatieve plaats.

3. Verplaats de temperatuursensor naar een representatieve plaats ruimte.

4. Warmtepomp werkt niet. 4. Controleer de buitenunit - raadpleeg de servicehandleiding van de buitenunit.

5. Uitschakelaar van de hulpverwarming is ge-
activeerd.

5. Controleer de thermostaat van de hulpverwarming en druk als alles veilig is op de 
resetknop. 
De resetknop bevindt zich naast de hulpverwarming, onder een witte rubberen dop. 
(Zie voor de positie het onderdelendiagram in de installatiehandleiding van de Hy-
drobox, hoofdstuk 3.)

6. Onderbreker (ECB1) van de hulpverwarming 
is geactiveerd.

6. Controleer de oorzaak van de uitschakeling en reset indien veilig.

7. De thermische beveiliging  van de hulpverwar-
ming is geactiveerd en kan niet worden gere-
set met de handmatige resetknop.

7. Controleer de thermische beveiliging. Als die open is, dan is de verbinding verbroken en 
de hulpverwarming moet worden vervangen.
Neem contact op met uw Mitsubishi Electric-leverancier.

8. Warmtewisselaar van ongeschikte grootte. 8. Controleer of het oppervlak van de warmtewisselaar groot genoeg is.
Vergroot eventueel de warmtewisselaar.

9. Defecte driewegklep 9. Controleer de leidingen/bekabeling naar de driewegklep.

10. Probleem met de batterij (*alleen draadloze 
bediening)

10. Controleer de batterij en vervang indien leeg.

11. Als er een mengtank is geïnstalleerd, is het 
debiet tussen de mengtank en de hydrobox 
lager dan dat tussen de mengtank en het lo-
kale systeem.

11. Verhoog het debiet tussen de mengtank en de hydrobox en verlaag het tussen de 
mengtank en het lokale systeem. 
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Nr. Symptoom van de 
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

14 In de regeling van de 
temperatuur voor 2 
zones bereikt alleen 
zone2 de ingestelde 
temperatuur niet. 

1. Als zone1 en zone2 beide in verwarmings-
modus zijn, is de temperatuur van het warme 
water in zone2 niet hoger dan in zone1.

1. Normale werking geen maatregelen nodig.

2. Foutieve bekabeling van de gemotoriseerde 
mengklep

2. Zie '5.3 Bekabeling temperatuurregeling voor 2 zones'. 

3. Foutieve montage van de gemotoriseerde 
mengklep

3. Controleer of de montage correct is. (Zie de handleiding die bij elke gemotoriseer-
de klep is geleverd.)

4. Onjuiste instelling van Running time (draai-
tijd) 

4. Controleer of Running time correct is ingesteld.

5. Gemotoriseerde mengklep defect 5. Inspecteer de mengklep. (Zie de handleiding die bij elke gemotoriseerde klep is 
geleverd.)

15 Als er een 
PUHZ-FRP-buiten-
unit is aangesloten, 
kan het SWW- of 
verwarmingsbedrijf 
niet werken.

De buitenunit is zo ingesteld dat het bedrijf van 
de airconditioning binnenunit voorrang heeft bo-
ven dat van de hydrobox. In de instellingen van 
de hoofdcontroller is 'Electric heater (Heating)' of 
'Electric heater (SWW)' uitgeschakeld.

Schakel met de hoofdcontroller 'Electric heater (Heating)' of 'Electric heater (SWW)' IN.

16 Als er een 
PUHZ-FRP-buiten-
unit is aangesloten 
die net in warmtete-
rugwinningsmodus 
draait, dan wordt de 
ingestelde tempera-
tuur niet bereikt.

Als de buitenunit zo is ingesteld dat de koelings-
modus van de airconditioning binnenunit voorrang 
heeft boven die van de hydrobox, dan regelt de 
buitenunit de frequentie van de compressor aan 
de hand van de belasting van de airconditioning. 
De SWW en de verwarming draaien volgens die 
frequentie.

Normaal bedrijf geen maatregelen nodig.
Als het Air-to-Water-systeem voorrang heeft, dan kan 'comp Hz' worden geregeld aan 
de hand van de belasting van SWW of verwarming. Zie de PUHZ-FRP-installatiehand-
leiding voor meer informatie.

17 Na SWW-bedrijf 
stijgt de ruimtetem-
peratuur iets.

Aan het einde van SWW-bedrijf leidt de drieweg-
klep warm water weg van het SWW-circuit naar 
het ruimteverwarmingscircuit.
Hierdoor wordt voorkomen dat de onderdelen van 
de hydrobox oververhit raken. 
De hoeveelheid warm water die naar het ruimte-
verwarmingscircuit wordt geleid hangt af van het 
type systeem en van het leidingsegment tussen de 
platen-warmtewisselaar en de hydrobox.

Normaal bedrijf geen maatregelen nodig.

18 De ruimtetempe-
ratuur stijgt tijdens 
SWW-bedrijf.

Driewegklep defect Controleer de driewegklep.

19 Er treedt water uit de 
drukontlastingsklep.
(Primair circuit)

1. Indien continu - drukontlastingsklep kan be-
schadigd zijn.

1. Draai de hendel op de drukontlastingsklep om te zien of er vreemde voorwerpen in 
zitten. Als het probleem daarmee niet is opgelost, vervang de drukontlastingsklep 
dan door een nieuwe.

2. Indien periodiek - de lading in het expansie-
vat kan zijn verminderd/blaas versleten.

2. Controleer de druk in het expansievat.  
Verhoog de druk tot 1 bar indien nodig. 
Als de balg defect is, vervang het expansievat dan door een nieuwe.

20 Er treedt water uit de 
drukontlastingsklep 
(item met lokaal 
geleverd).
(Sanitair circuit)

1. Indien continu - drukontlastingsklep met lokaal 
geleverd werkt niet.

1. Controleer de werking van de drukontlastingsklep en vervang die indien nodig.

2. Indien continu - de zitting van de drukontlas-
tingsklep kan beschadigd zijn.

2. Draai de hendel op de drukontlastingsklep om te zien of er vreemde voorwerpen 
in zitten. Als het probleem daarmee niet is opgelost, vervang dan de drukontlas-
tingsklep. 

3. Indien periodiek - de lading in het expansie-
vat kan zijn verminderd/blaas versleten.

3. Controleer de gasdruk in het expansievat.
Verhoog indien nodig de druk tot de juiste voorladingsdruk. 
Als de blaas versleten is, vervang het expansievat dan door een nieuwe met ge-
schikte voorlading.

4. De SWW-tank is kan onderhevig zijn geweest 
aan terugloop.

4. Controleer de gasdruk in de SWW-tank. Als de druk in de SWW-tank gelijk is aan 
die in de binnenkomende hoofdleiding, kan er koudwatertoevoer die met de hoofd-
watertoevoer samenkomt terugstromen naar de SWW-tank. Onderzoek waar de 
terugloop vandaan komt en verbeter de fout in de configuratie van de leidingen/
armatuur. Pas de druk in de koudwatertoevoer aan.

21 Watercirculatiepomp 
maakt lawaai.

Lucht in de watercirculatiepomp. Ontlucht het systeem met de handmatige en automatische ontluchtingskranen. 
Vul indien nodig water bij om 1 bar op het primaire circuit te brengen.

22 Geluid bij het 
onttrekken van warm 
water is meestal 
erger in de ochtend.

1. Leidingen van de luchtkast zitten los. 1. Monteer extra beugels.

2. Verwarmingen schakelen in/uit. 2. Normaal bedrijf geen maatregelen nodig.

23 Er komt een mecha-
nisch geluid uit de 
hydrobox.

1. Verwarming schakeld aan/uit. Normaal bedrijf geen maatregelen nodig.

2. Driewegklep schakelt heen en weer tussen SWW 
en verwarmingsmodus.

24 Watercirculatiepomp 
draait onverwacht 
voor korte tijd. 

Antiblokkeringsmechanisme van de watercirculatie-
pomp (routine) moet de afzetting van ketelsteen te-
gengaan.

Normaal bedrijf geen maatregelen nodig.

25 Melkachtig/troebel 
water
(Sanitair circuit)

Geoxideerd water Water uit een druksysteem produceert bij stroming zuurstofbellen. De bellen komen 
tot rust.

8. Storingsdiagnose
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Nr. Symptoom van de 
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

26 De verwarmingsmo-
dus is voor lange tijd 
op stand-by geweest 
(komt niet goed op 
gang.)

De tijd voor 'Delay' (vertraging) in 'Economy set-
tings for pump' (spaarinstellingen voor de pomp) 
is te kort. (Ga naar 'Service menu' → 'Auxiliary 
settings' → 'Economy settings for pump').

Verleng de tijd voor 'Delay' in 'Economy settings for pump'.

27 De hydrobox die in 
verwarmingsmodus 
draaide voor de 
stroomstoring draait 
na het herstellen van 
de stroomtoevoer in 
SWW-modus.

De hydrobox is ontworpen om bij herstel van de 
stroomtoevoer in een bedrijfsmodus met hogere 
prioriteit te draaien (in dit geval SWW-modus).

• Normaal bedrijf.
•  Als de max bedrijfstijd van SWW is verstreken, of als de max. temperatuur van 

SWW is bereikt, dan schakelt de SWW-modus over naar de andere modus (bijv. 
verwarmingsmodus).

28 Koelingsmodus is 
NIET beschikbaar.

Dip SW2-4 is UIT. Zet DIP SW2-4 op AAN (Zie '5.1 Functies van de dipswitches' in deze handleiding.)

29 Het koelingssysteem 
koelt niet af tot de in-
gestelde temperatuur.

1. Als het water in het circulatiecircuit te warm is, 
start de koelingsmodus ter bescherming van 
de buitenunit met een vertraging.

1. Normaal bedrijf.

2. Als de buitentemperatuur lager is dan de in-
gestelde temperatuur waarbij de antibevrie-
zingsfunctie word geactiveerd, wordt de koe-
lingsmodus niet gestart.

2. Om de koelingsmodus ondanks de antibevriezingsfunctie uit te voeren, moet u de 
insteltemperatuur aanpassen waarbij de antibevriezingsfunctie wordt geactiveerd. 
(Zie <Freeze stat function> op pagina 49.)

30 De elektrische ver-
warmingen worden 
geactiveerd kort na 
het starten van de 
SWW- of LP-modus 
na de koelingsmodus.

De instelling van de tijdsperiode van de modus 
Heat-pump-only is kort.

Pas de instelling van de tijdsperiode van de modus Heat-pump only aan. (Zie <Electric 
heater (SWW)> op pagina 47.)

31 Tijdens SWW- of 
LP-modus na de 
koelingsmodus, treedt 
fout L6 op (antibevrie-
zingsfunctie van het 
circulatiewater) en 
het bedrijf wordt vaak 
gestopt.

Als de insteltemperatuur waarbij de antibevrie-
zingsfunctie wordt geactiveerd laag is, treedt fout 
L6 vaker op (onderbreking van het bedrijf) voordat 
de antibevriezingsfunctie wordt geactiveerd.

Pas de insteltemperatuur aan waarbij de antibevriezingsfunctie wordt geactiveerd. (Zie 
<Freeze stat function> op pagina 49.)

8. Storingsdiagnose
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9.1.1 Vereisten
<Buitenunit>
(a) Er kunnen maximaal 6 units worden aangesloten.
(b) Alle buitenunits moeten van hetzelfde type zijn.
(c) De buitenunits moeten worden aangesloten op de slave-units.

<FTC: master-unit> 
Elke slave-unit wordt geregeld door de master-unit.
(a) De buitenunits mogen NIET worden aangesloten op de master-unit.

Zorg dat de master-unit wordt gevoed door een onafhankelijke bron.
(b) Sluit de hoofdcontroller aan op TBI.2 13-14 van de master-unit.
(c) Sluit de elektrische verwarming aan op de master-unit.

<FTC: slave-unit>
De hydrobox of PAC-SIF051B-E wordt gebruikt als slave-unit.
(a) Sluit elke buitenunit aan op een slave-unit.
(b) De hoofdcontroller mag NIET op een slave-unit worden aangesloten.

9. Regeling voor meerdere buitenunits

9.1 Bekabeling voor de cascaderegeling
Voor een groter systeem kunnen max. 6 buitenunits van hetzelfde model worden aangesloten.
Opmerking: De PUHZ-FRP-buitenunit is niet beschikbaar voor de regeling van meerdere buitenunits.

Max. 6 units

Buitenunit Slave

Hydrobox

Hydrobox

FTC4
(Master)

Master

Hoofd
controller

Max. 6 units

FTC4
(Master)

Master

Hoofd
controller

FTC4 
(Slave)

Slave

FTC4 
(Slave)

Buitenunit 
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9.2 Leidingen
Hier volgt een voorbeeld van twee buitenunits die zijn aangesloten op één systeem.

BELANGRIJKE OPMERKING
Zorg dat de minimum hoeveelheid water die nodig is in het ruimteverwarmingscircuit is afgestemd op het aantal buitenunits.

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
1 Hulpverwarming (lokaal geleverd)

2 Circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

3 Stromingsschakelaar1 (lokaal geleverd) *2

4 Thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

5 Thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

6 Slave1 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

7 Slave1 stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

8 Slave1 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

9 Slave1 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

10 Slave1 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

11 Slave2 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

12 Slave2 stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

13 Slave2 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

14 Slave2 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

15 Slave2 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

Systeem 1: Verwarmings-/koelingssysteem
• Monteer een aftakstuk (lokaal geleverd).
• Monteer een hulpverwarming voor het lokale systeem, relatief aan het aftakstuk.

Systeem 2: Verwarming/koeling en SWW-systeem
• Monteer een SWW-tank voor de buitenunit, relatief aan het aftakstuk.
• Sluit driewegklep (of tweewegklep 1, 2 aan op FTC (slave unit).
•   LP-modus maakt gebruik van elektrische verwarming. Plaats een dompelweer-

stand op het SWW-circuit.
• Monteer een aftakstuk (lokaal geleverd).
• Monteer een hulpverwarming voor het lokale systeem, relatief aan het aftakstuk.

*1 Als de buitenunit een splitunit is, moet TH2 worden gemonteerd. <Afb. 9.2.1>
*2 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
1 Hulpverwarming (lokaal geleverd)

2 Circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

3 Stromingsschakelaar1 (lokaal geleverd) *2

4 Dompelwerstand (lokaal geleverd)

5 Thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

6 Thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

7 Tankwatertemp. (THW5)

8 Slave1 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

9 Slave1 stroomschakelaar (lokaal geleverd) *2

10 Slave1 driewegklep (lokaal geleverd) *3

11 Slave1 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

12 Slave1 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

13 Slave1 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

14 Slave2 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

15 Slave2 stroomschakelaar (lokaal geleverd) *2

16 Slave2 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

17 Slave2 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

18 Slave2 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

*1 Als de buitenunit een splitunit is, moet TH2 worden gemonteerd. <Afb. 9.2.1>
*2 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.
*3  Met tweewegkleppen kan dezelfde functie worden uitgevoerd als met een 

driewegklep.
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

Buitenunit Buitenunit

Thermistor 
voorlooptemperatuur

Thermistor 
teruglooptemperatuur

Thermistor voor-
looptemperatuur

Thermistor terug-
looptemperatuur

Buitenunit (Monoblok) Buitenunit (Split)

Aftakstuk  
(lokaal geleverd).

Verwarming/
koeling

7
4

5

10

1

6

2

3

11

12 89

16

17
1415

13

18

Buitenunit

Buitenunit Aftakstuk
(lokaal geleverd)

SWW-tank

Verwarming/
koeling

<Afb. 9.2.1>

<Afb. 9.2.2>

<Afb. 9.2.3>

Ref.  
vloeistof 
temp. 
thermistor 
(TH2)

*1

*1 Koudemiddel-water HEX*1 Koudemiddel-water HEX

*1
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Systeem 3: temperatuurregeling voor 2 zones
• Monteer een mengtank (lokaal geleverd) voor temperatuurregeling voor 2 zones.
• Monteer een aftakstuk (lokaal geleverd).
• Monteer een hulpverwarming voor het lokale systeem, relatief aan het aftakstuk.
•  Zie '3.6 Leidingen' voor informatie over installatie voor 2 zones.

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
1 Hulpverwarming (lokaal geleverd)

2 Circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

3 Stromingsschakelaar1 (lokaal geleverd) *2

4 Circulatiepomp2 (lokaal geleverd)

5 Stromingsschakelaar2 (lokaal geleverd) *2

6 Circulatiepomp3 (lokaal geleverd)

7 Stromingsschakelaar3 (lokaal geleverd) *2

8 Gemotoriseerde mengklep (lokaal geleverd)

9 Thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

10 Thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

11 Thermistor voorlooptemp. zone1 (THW6) (optie)

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
12 Thermistor teruglooptemp. zone1 (THW7) (optie)

13 Thermistor voorlooptemp. zone2 (THW8) (optie)

14 Thermistor teruglooptemp. zone2 (THW9) (optie)

15 Slave1 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

16 Slave1 Stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

17 Slave1 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

18 Slave1 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

19 Slave1 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

20 Slave2 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

21 Slave2 Stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

22 Slave2 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

23 Slave2 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

24 Slave2 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1
*1 Als de buitenunit een splitunit  is, moet TH2 worden gemonteerd. <Afb. 9.2.1>
*2 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.

<Afb. 9.2.4>

9

10

17

18

19 12

11

68

14

4

15
5

13

7

21

3

16

22

23
2021

24

Buitenunit

Verwarming/koeling
(Zone1)

Buitenunit
Aftakstuk
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

Systeem 4: Verwarmings-/koelingssysteem (met Stookketel)
• Monteer een mengtank (lokaal geleverd) voor aansluiting op de boiler.
• Monteer een aftakstuk (lokaal geleverd).
• Monteer een hulpverwarming tussen het aftakstuk en de mengtank.
• Voor meer informatie, zie de installatiehandleiding van PAC-TH011HT-E.

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
1 Hulpverwarming (lokaal geleverd)

2 Circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

3 Stromingsschakelaar1 (lokaal geleverd) *2

4 Circulatiepomp2 (lokaal geleverd)

5 Stromingsschakelaar2 (lokaal geleverd) *2

6 Thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

7 Thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

8 Thermistor voorlooptemp. (THW6) (optie)

9 Thermistor teruglooptemp. (THW7) (optie)

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1 Slave 2
10 Thermistor voorlooptemp. boiler (THWB1) (optie)

11 Thermistor teruglooptemp. boiler (THWB2) (optie)

12 Slave1 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

13 Slave1 stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

14 Slave1 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

15 Slave1 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

16 Slave1 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

17 Slave2 circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

18 Slave2 stromingsschakelaar (lokaal geleverd) *2

19 Slave2 thermistor voorlooptemperatuur (THW1)

20 Slave2 thermistor teruglooptemperatuur (THW2)

21 Slave2 ref. vloeistof temp. thermistor (TH2) *1

*2 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.

Nr. Component
bekabeling

Master Slave 1
(Hydrobox)

Slave 2
(Hydrobox)

1 Hulpverwarming (lokaal geleverd)

2 Circulatiepomp1 (lokaal geleverd)

3 Stromingsschakelaar1  
(lokaal geleverd) *2

4 Thermistor voorlooptemperatuur 
(THW1)

5 Thermistor teruglooptemperatuur 
(THW2)

<Afb. 9.2.5>

*1 Als de buitenunit een splitunit is, moet TH2 worden gemonteerd. <Afb. 9.2.1>
*2 Om veiligheidsredenen adviseren wij een stromingsschakelaar te installeren.

Systeem 5: Verwarmings-/koelingssysteem (met Hydrobox)
•  Monteer een aftakstuk (lokaal geleverd).
• Monteer een hulpverwarming voor het lokale systeem, relatief aan het aftakstuk.
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(lokaal geleverd)

<Afb. 9.2.6>
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

9.3.1 Master-unit
 FTC4 (Master)

9.3 Elektrische aansluiting
Alle elektrische werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een daartoe opgeleide technicus. Als hier niet aan wordt voldaan kan dat leiden tot elektrische schok, 
brand en de dood. Tevens komt dan de garantie te vervallen. Alle bekabeling dient te voldoen aan de nationale reglementen voor bekabeling.

FTC4 (Master)

TB1

TB2

S1

S2

S3

Power
supply
~/N
230V
50Hz

Earth
leakage
breaker

Wiring
circuit

breaker
oror Isolating

switchEarth
leakage

breaker
circuit

L

N

<Afb. 9.3.1>
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G
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A

R
T
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A

R
T

CNO
1

CNO
1

CNO1
Zwart

CNO1
Zwart

FTC4
(Master)

FTC4
(Master)

S1

S2

S3

Basisinstellingen
(Gevoed
door buitenunit)

Aangepaste 
instellingen 
(aparte stroom-
voorziening naar
FTC4(Master))

<Afb. 9.3.2>

De buitenunit mag NIET op de FTC4 (Master) worden aangesloten.
De aansluitingen van de elektrische boxconnector FTC4 (Master) zijn gewijzigd (zie afb. 9.3.2)
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

L N
S3S2S1

<Afb. 9.3.3>

9.3.2 Slave unit
Sluit elke buitenunit aan op een slave-unit.
De FTC4 () kan op twee manieren worden gevoed:
1. De stroomkabel loopt van de buitenunit naar een slave-unit.
2. FTC (Slave) heeft een onafhankelijke stroombron.

 FTC4 (Master) (PAC-IF051B-E)  gebruikt als slave 
• Voor aansluiting als een slave-controller, zie '4.1 Elektrische aansluiting'. *1
*1  Sluit de stroomkabel niet aan op de hulpverwarming, want die werkt niet als 

slave-controller.

 FTC4 (Slave) (PAC-SIF051B-E) <afb. 9.3.3>
De FTC4 () kan op twee manieren worden gevoed:
1. De stroomkabel loopt van de buitenunit naar de FTC4 (Slave).
2. De FTC4 (Slave) heeft een onafhankelijke stroombron
Opmerking: 
•  Laat de laagspanningskabels niet door dezelfde sleuf lopen als de hoogspannings-

kabels.
• Bind de kabels samen met klemmen, zoals getoond in de afbeelding rechts.

   Laagspanningskabels  
(INGANG) en themistorkabels
  Hoogspanningskabels  
(UITGANG) en stroomkabels

be
ka

be
lin

g
be

ka
be

lin
g 

no
.

× g
ro

ott
e 

(m
m²

) FTC4 (Slave) - buitenunit *2 3 × 1.5 (polair)

FTC4 (Slave) - buitenunit aarde *2 1 × min. 1,5

C
irc

ui
t 

w
aa

rd
en FTC4 (Slave) - buitenunit S1 - S2 *3 230V AC

FTC4 (Slave) - buitenunit S2 - S3 *3 24V DC

*1. Een onderbreker met tenminste 3,0 mm contactscheiding in elke pool dient te worden geleverd. Gebruik aardsluitingsonderbreker (NV)
De onderbreker moet zorgen voor contactverbreking van alle actieve fasegeleiders van de voedingsbron.

*2. Max. 45 m
Indien 2,5 mm² gebruikt, max. 50 m
Indien 2,5 mm² gebruikt en S3 gescheiden, max. 80 m

*3. De waarden in bovenstaande tabel zijn niet altijd afgemeten aan de basiswaarde.

Opmerkingen: 1. De bekabelingsgrootte dient te voldoen aan de geldende lokale en nationale voorschriften.
  2.   De aansluitsnoeren van de FTC4 (Slave)/buitenunit mogen niet lichter zijn dan flexibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 60245 

IEC 57). De voedingssnoeren van de FTC4 (Slave) mogen niet lichter zijn dan flexibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 60227 
IEC 53)

  3.De aardkabel moet langer zijn dan andere kabels.

L

N
S1

S2

S3

S1

S2

S3

TB6 TB6

FTC4 (Slave)

L

N

3N~
400V
50Hz

L3

L2

L1

N

S1

S2

S3

S1

S2

S3

FTC4 (Slave)

L

N

~/N
230V
50Hz

Stroom-
voorziening

Aards-
luitings-
onder-
breker
*1

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

Stroom-
voorziening Aards-

luitings-
onder-
breker
*1

Kabel-
onder-
breker of 
isoleer-
schakelaar

Buitenunit

<1 fase>

Optie 1 FTC4 (Slave) gevoed via buitenunit

*1 Als de geïnstalleerde aardsluitingsonderbreker geen overstroombeveiliging heeft, moet u een stroomonderbreker met die functie in dezelfde stroomleiding installeren.
Opmerking:  Conform IEE-reglementen moet de stroomonderbreker/isoleerschakelaar op de buitenunit worden geïnstalleerd met afsluitbare inrichtingen (gezondheid 

en veiligheid).

<Afb. 9.3.4>
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

 Hydrobox
• Voor aansluiting als een slave-controller (hydrobox), zie '4.5 Elektrische aansluiting' in de installatiehandleiding van de Hydrobox. *1
*1 Sluit de stroomkabel niet aan op de hulpverwarming, want die werkt niet als slave-controller.
*2 Sluit de kabel van de hoofdcontroller niet aan.

<Voor instelling van het systeem>
Steek de bijgeleverde SD-geheugenkaart in het regelpaneel van de FTC4. (Zie hoofdstuk 4.9.)

Optie 2 FTC4 (Slave) gevoed door onafhankelijke bron
Als de FTC4 (Slave) en de buitenunits aparte voeding hebben, MOET aan de vol-
gende voorwaarden zijn voldaan:
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isoleer-
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<1 fase> <3 fase>

*1 Als de geïnstalleerde aardsluitingsonderbreker geen overstroombeveiliging heeft, moet u een stroomonderbreker met die functie in dezelfde stroomleiding installeren.

• Verwijder de kortgesloten connector (CNS2) op FTC4 (Slave) (zie <afb. 9.3.5>.)
• Zet de DIP switch SW8-3 van de buitenunit op AAN
• Schakel de buitenunit in VOOR de FTC4 (Slave).

<Afb. 9.3.5>

<afb. 9.3.6>

FTC4 (Slave) voeding ~/N 230 V  50 Hz
FTC4 (Slave) ingangscapaciteit
Hoofdschakelaar (onderbreker) *1 16 A

be
ka
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lin
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be

lin
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no
.

× 
gr

oo
tte

 
(m

m
²)

FTC4 (Slave) voeding 2 × min. 1,5
FTC4 (Slave) voeding aarde 1 × min. 1,5
FTC4 (Slave) - buitenunit *2 2 × min. 0,3

FTC4 (Slave) - buitenunit aarde —

C
irc

ui
t 

w
aa

rd
en FTC4 (Slave) L - N *3 230V AC

FTC4 (Slave) - buitenunit S1 - S2 *3 —
FTC4 (Slave) - buitenunit S2 - S3 *3 24V DC

*1. Een onderbreker met tenminste 3,0 mm contactscheiding in elke pool dient te worden geleverd. Gebruik aardsluitingsonderbreker (NV)
De onderbreker moet zorgen voor contactverbreking van alle actieve fasegeleiders van de voedingsbron.

*2. Max. 45 m
Indien 2,5 mm² gebruikt, max. 50 m
Indien 2,5 mm² gebruikt en S3 gescheiden, max. 80 m

*3. De waarden in bovenstaande tabel zijn niet altijd afgemeten aan de basiswaarde.

Opmerkingen: 1. De bekabelingsgrootte dient te voldoen aan de geldende lokale en nationale voorschriften.
 2.  De aansluitsnoeren van de FTC4 (Slave)/buitenunit mogen niet lichter zijn dan flexibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 

60245 IEC 57). De voedingssnoeren van de FTC4 (Slave) mogen niet lichter zijn dan flexibel snoer met polychloropreen omhulling. (Ontwerp 
60227 IEC 53)

 3. De aardkabel moet langer zijn dan andere kabels. 
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

9.5. De thermistorkabels aansluiten
Sluit de thermistor voor de FTC4 (Slave)-controller aan.

9.5.1.  De kabel van de temperatuurhermistor (TH2) voor de koude-
middelleiding aansluiten

Sluit de TH2-kabel aan op de CN21-connector op de FTC4 (Slave).
Voor een gesplitste buitenunit: Sluit TH2 aan.
Voor een kant-en-klare buitenunit: TH2 hoeft niet te worden aangesloten.

Als de TH2-kabel te lang is, kunt u de overtollige kabel buiten de FTC4 (Slave) samen-
binden. 
Bind de kabels in de FTC4 (Slave)-unit niet samen.

<Positie van de thermistor>
Breng TH2 aan op de koudemiddel  leiding ( vloeibaar  zijde).
* Wij adviseren de thermistor te beschermen met warmte-isolerend materiaal, 
zodat die niet wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
Opmerking:   Zorg dat u de TH2 aanbrengt op een plaats waar die de temperatuur van de 

koudemiddelleidingen correct kan meten. (vloeistofzijde)
   Want:
   (1) TH2 is vereist om subcool-verwarming correct te meten. 
   (2)  Om veiligheidsredenen moet de koudemiddeltemperatuur van de 

water/koudemiddel warmtewisselaar eveneens worden gemeten.

9.5.2. De kabel van de thermistor van de voorloopwatertem-
peratuur (THW1) en de kabel van de thermistor van de 
terugloopwatertemperatuur (THW2) aansluiten

De THW1 en de THW2-kabels hebben dezelfde connector en die connector is 
aangesloten op de CNW12-connector op de FTC4 (Slave).

Als de THW1- en THW2-kabels te lang zijn, kunt u de overtollige kabels buiten de FTC4 (Slave) samenbinden. 
Bind de kabels in de FTC4 (Slave)-unit niet samen.

<Positie van de thermistor>
Breng de THW1 aan op de water  leiding (waterafloopzijde) achter de hulpverwarming, en de THW2 op de waterinlaatzijde. 
*  Wij adviseren de thermistor te beschermen met warmte-isolerend materiaal, zodat ze niet worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
Opmerking: Zorg dat u de THW1 aanbrengt op een plaats waar die de voorlooptemperatuur correct kan meten. (wateruitlaatzijde) Voor meer informatie, zie pagina 6.

 Let op:
Verleg de thermistorkabels niet samen met stroomkabels.
Het sensorgedeelte van de thermistor moet worden gemonteerd op een plaats waar de gebruiker niet bij kan.
(Het moet met extra isolatie worden gescheiden van gedeeltes waar de gebruiker wel bij kan.)

<Afb.  9.5.1>

Connector CN21
Connector CNW12

RC IN2

9.4 Aansluiting hoofdcontroller
(a) Sluit de hoofdcontroller aan op de TBI.2 RC-aansluitklemmen van de master-unit. De hoofdcontroller mag NIET op een slave-unit worden aangesloten.
(b) Sluit de master-unit en slave-units met lijnbekabeling aan op de TBI.2 RC aansluitklemmen. *1

*1 De maximum kabellengte tussen twee units is 10 m. De maximum lengte van de totale lijnbekabeling is 500 m.

Opmerking:  De bekabeling voor de hoofdcontroller en de lijnkabel moeten op een afstand van 5 cm of meer van de voedingskabels liggen, zodat ze niet worden beïn-
vloed door elektrische ruis van de voedingskabels. (Leg de kabel van de hoofdcontroller en de voedingskabels NIET in hetzelfde kabelkanaal.)

12 13 149 10 116 7 83 4 51 2 12 13 149 10 116 7 83 4 51 2

12 13 149 10 116 7 83 4 51 2

12 13 149 10 116 7 83 4 51 2

12 13 149 10 116 7 83 4 51 2

3 41 2

3 41 2

3 41 2

Hoofdcontroller Hoofdcontroller

Master-unit
TBI.2 (RC)

Master-unit
TBI.2 (RC)

TBI.2 (RC)

TBI.2 (RC)

Slave-
units

Slave-units

TBIN (RC)

TBIN (RC)

 Hydrobox (met FTC4 (Master) die als slave is ingesteld) PAC-SIF051B-E

Max. 10 m

Max. 10 m
Max. 
500 m

Max. 10 m

Max. 10 m
Max. 
500 m

<afb. 9.4.1>
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

9.6 Functies van de dip-switches
<Buitenunit> 
• Stel het koudemiddeladres op elke buitenunit in van 1 tot 6.

Opmerking: Gebruik NIET 0 als koudemiddeladres, want 0 wordt gebruikt voor de FTC4 (Master). Het adresbereik is van 1 tot 6.

Gesplitst model (SW1-3 tot SW1-6)

Dipswitch
Nummer koudemiddeladres

Add. 1 Add. 2 Add. 3 Add. 4 Add. 5 Add. 6
SW1-1 — — — — — —
SW1-2 — — — — — —
SW1-3 AAN UIT AAN UIT AAN UIT
SW1-4 UIT AAN AAN UIT UIT AAN
SW1-5 UIT UIT UIT AAN AAN AAN
SW1-6 UIT UIT UIT UIT UIT UIT

Kant-en-klaar model (SW7-3 tot SW7-6)

Dipswitch
Nummer koudemiddeladres

Add. 1 Add. 2 Add. 3 Add. 4 Add. 5 Add. 6
SW7-1 — — — — — —
SW7-2 — — — — — —
SW7-3 AAN UIT AAN UIT AAN UIT
SW7-4 UIT AAN AAN UIT UIT AAN
SW7-5 UIT UIT UIT AAN AAN AAN
SW7-6 UIT UIT UIT UIT UIT UIT

<FTC4: Master> 
• Zet Dip SW4-1 en SW4-2 op AAN.
• Voor meer informatie, zie '5. Instelling van de dipswitches.' 

<FTC4: Slave>
• Zet Dip SW4-1 op AAN "Actief: regeling van meerdere buitenunits".
• Zet Dip SW1-7 (buitenunittype) op elke slave-unit aan de hand van elk aangesloten buitenunittype.
• Zet alleen Dip-SW1-3 op AAN op de slave-unit die in SWW-bedrijf draait.

Dipswitch Functie UIT AAN Master Slave 
(PAC-SIF051B-E)

Slave *1
(Hydrobox)

SW1 SW1-1 Stookketel ZONDER Stookketel MET Stookketel — —
SW1-2 Maximum uitlaatwatertemperatuur 55˚C 60˚C
SW1-3 SWW-tank ZONDER SWW-tank MET SWW-tank
SW1-4 Dompelweerstand ZONDER Dompelweerstand MET Dompelweerstand — —
SW1-5 Hulpverwarming ZONDER hulpverwarming MET hulpverwarming — —
SW1-6 Functie van de hulpverwarming Alleen voor verwarming Voor verwarming en SWW — — —
SW1-7 Type buitenunit Splitunit Monoblok —
SW1-8 Draadloze afstandsbediening ZONDER draadloze afstands-

bediening
MET draadloze afstands-
bediening

— —

SW2 SW2-1 Wijziging logica ruimtethermostaat1 
ingang (IN1)

Werking bij open contact Werking bij gesloten contact — —

SW2-2 Stromingsschakelaar1 ingang (IN2) Geen stroming bij open contact Geen stroming bij gesloten 
contact

SW2-3 Capaciteitsbegrenzing van de  
hulpverwarming

Inactief Actief — —

SW2-4 Functie koelingsmodus Inactief Actief — —
SW2-5 'Automatische schakelaar voor noodverwar-

ming (wanneer buitenunit bij een fout stopt)'
Inactief Actief — —

SW2-6 Mengtank ZONDER mengtank MET mengtank *2 — —
SW2-7 temperatuurregeling voor 2 zones Inactief Actief — —
SW2-8 — — — — — —

SW3 SW3-1 Logicawijziging ruimtethermostaat  
2 ingang (IN6)

Werking bij open contact Werking bij gesloten contact —

SW3-2 Logicawijziging stroomschakelaar  
2 ingang (IN3)

Geen stroming bij gesloten 
contact

Geen stroming bij open contact —

SW3-3 Logicawijziging stroomschakelaar  
3 ingang (IN7)

Geen stroming bij gesloten 
contact

Geen stroming bij open contact —

SW3-4 Koelingsbedrijf in zone 2 NIET in gebruik In gebruik —
SW3-5 Functie verwarmingsmodus Inactief Actief —
SW3-6 — — — — —
SW3-7 — — — — —
SW3-8 — — — — —

SW4 SW4-1 Regeling voor meerdere units Inactief Actief AAN AAN AAN

SW4-2 Positie van de regeling voor meerdere 
buitenunits

Slave Master AAN UIT UIT

SW4-3 — — — — — —
SW4-4 — — — — — —
SW4-5 Noodbedrijf (bedrijf met alleen verwar-

ming)
Normaal 'Noodbedrijf (bedrijf met alleen 

verwarming) 
(alleen activeren als de unit AAN 
staat)'

— —

SW4-6 Noodbedrijf (boilerbedrijf) Normaal 'Noodbedrijf (boilerbedrijf) 
(alleen activeren als de unit AAN 
staat)'

— —

  : Instelling is vereist     
 —  :  GEEN instelling (functie is niet 

beschikbaar)

*1 Als FTC4 (Master) in de Hydrobox als slave is ingesteld.
*2 Zet Dip SW2-6 op AAN  in 'Systeem 3 (2 zones)' en in 'Systeem 4 (met boiler)' genoemd in 9.2 Leidingen.'
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9.7 Ingangen/uitgangen aansluiten
Als de kabels worden aangesloten op naastliggende contactklemmen, moet u ringklemmen gebruiken en de kabels isoleren.

<Elektrische aansluiting voor master-controller>
• Zie '4.5 Ingangen/uitgangen aansluiten'

<Elektrische aansluiting voor slave-controller>
 PAC-IF051B-E

9. Regeling voor meerdere buitenunits

Signaalingangen

Naam Aansluitblok Connector Item UIT (open) UIT (kort)
RC TBI.2 13-14 — Communicatiekabel tussen binnenunits — —
IN2 TBI.1 3-4 — Ingang Stromingsschakelaar 1 Zie SW2-2 in <9.6 Dipswitchfuncties>

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties
Functie sig-
naalingang

Kabel sig-
naalingang

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 10 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm
Schakelaar Spanningsvrije 'a' contactsignalen

Externe schakelaar: minimum belastbaarheid 12V DC 1mA

Thermistoringangen

Naam Aansluitblok Connector Item Optioneel onderdeelmodel
TH2 — CN21 Thermistor (koudevloeistoftemp.) —
THW1 — CNW12  1-2 Thermistor (voorloopwatertemp.) —
THW2 — CNW12  3-4 Thermistor (terugloopwatertemp.) —

Opmerking:
Maak de kabels niet langer of korter door ze te splitsen, want daardoor wordt een correcte temperatuurbewaking bemoeilijkt.
Als de kabels te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.

Uitgangen

Naam Aansluitblok Connector Item UIT AAN Signaal/max. stroom-
sterkte

OUT1 TBO.1 3-4 — Uitgang watercirculatiepomp 1 UIT AAN 230V AC 1.0 A max
OUT4 TBO.1 9-11 — Driewegklep (tweewegklep 1) uitgang Verwarming SWW 230V AC 0.1 A max
OUT13 TBO.2 7-8 — Uitgang tweewegklep 2 SWW Verwarming 230V AC 0.1 A max 

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

OUT1 OUT4

N L N L N L

OUT13<Afb. 9.7.2>
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

Opmerking: Sluit nooit meerdere watercirculatiepompen direct aan op een uitgang (OUT1) In zo'n geval moet u ze aansluiten via (een) relais.

Specificaties van de bekabeling en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties
Functie 
externe 
uitgang

bekabeling 
voor de 
uitgangen

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 30 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm

Signaalingangen

Naam Aansluitblok Connector Item UIT (open) UIT (kort)
RC TBIN 1-2 — Communicatiekabel tussen binnenunits — —
IN2 TBIN 3-4 CN2F Ingang stroomschakelaar Zie SW2-2 in <9.6 Dipswitchfuncties>

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties
Functie sig-
naalingang

Kabel signaalin-
gang

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 10 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm
Schakelaar Spanningsvrije 'a' contactsignalen

Externe schakelaar: minimum belastbaarheid 12V DC 1mA

Thermistoringangen

Naam Aansluitblok Connector Item Optioneel onderdeelmodel
TH2 — CN21 Thermistor (koudevloeistoftemp.) —
THW1 — CNW12  1-2 Thermistor (voorloopwatertemp.) —
THW2 — CNW12  3-4 Thermistor (terugloopwatertemp.) —

Opmerking:
Maak de kabels niet langer of korter door ze te splitsen, want daardoor wordt een correcte temperatuurbewaking bemoeilijkt.
Als de kabels te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.

Uitgang

Naam Aansluitblok Connector Item UIT AAN Signaal/ 
max. stroomsterkte

OUT1 TBOUT 1-2 — Uitgang watercirculatiepomp 1 UIT AAN 230V AC 1.0 A max

 PAC-SIF051B-E

<Afb. 9.7.3>
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Opmerking: Sluit nooit meerdere watercirculatiepompen direct aan op een uitgang (OUT1) In zo'n geval moet u ze aansluiten via (een) relais.

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties
Functie 
externe 
uitgang

bekabeling 
voor de 
uitgangen

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 30 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm
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9. Regeling voor meerdere buitenunits

Signaalingangen

Naam Aansluitblok Connector Item UIT (open) UIT (kort)
RC TBI.2 13-14 CN22 Communicatiekabel tussen binnenunits — —
IN2 TBI.1 3-4 CN2F Ingang Stromingsschakelaar Zie SW2-2 in <9.6 Dipswitchfuncties>

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen
Item Naam Model en specificaties
Functie signaalingang Kabel signaalingang Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.

Max. 10 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm
Schakelaar Spanningsvrije 'a' contactsignalen

Externe schakelaar: minimum belastbaarheid 12V DC 1mA

Thermistoringangen

Naam Aansluitblok Connector Item Optioneel onderdeelmodel
TH2 — CN21 Thermistor (koudevloeistoftemp.) —
THW1 — CNW12  1-2 Thermistor (voorloopwatertemp.) —
THW2 — CNW12  3-4 Thermistor (terugloopwatertemp.) —

Opmerking:
Maak de kabels niet langer of korter door ze te splitsen, want daardoor wordt een correcte temperatuurbewaking bemoeilijkt.
Als de kabels te lang zijn, bind ze dan samen met een band om ze korter te maken.

Uitgangen

Naam Aansluitblok Connector Item UIT AAN Signaal/ 
max. stroomsterkte

OUT1 TBO.1 3-4 CNP1 Uitgang watercirculatiepomp 1 UIT AAN 230V AC 1.0 A max
OUT4 TBO.1 9-11 CNV1 Driewegklep (tweewegklep 1) uitgang Verwarming SWW 230V AC 0.1 A max
OUT13 TBO.2 7-8 — Uitgang tweewegklep 2 SWW Verwarming 230V AC 0.1 A max

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

OUT1 OUT4

N L N L N L

OUT13
<Afb. 9.7.2>

Bekabelingsspecificaties en lokaal geleverde onderdelen

Item Naam Model en specificaties
Functie 
externe 
uitgang

bekabeling 
voor de 
uitgangen

Gebruik gemantelde snoer of kabel met vinylcoating.
Max. 30 m
Kabeltype: CV, CVS of gelijkwaardig
Kabelgrootte: Geslagen draad 0,5 mm² tot 1,25 mm²

Massief draad: ø0,65 mm tot ø1,2 mm

 Hydrobox

<Afb. 9.7.5>
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Opmerking: Sluit nooit meerdere watercirculatiepompen direct aan op een uitgang (OUT1) In zo'n geval moet u ze aansluiten via (een) relais.



68

9. Regeling voor meerdere buitenunits

Voor meer informatie, zie '8. Storingsdiagnose'.

 Eenvoudige foutdiagnose voor de regeling van meerdere buitenunits

Nr. Symptoom van de  
storing Mogelijke oorzaak Uitleg - oplossing

1 Het scherm van de 
hoofdcontroller licht niet 
op.

1. Er is geen stroomtoevoer naar de 
hoofdcontroller.

1. Controleer LED2 op de master-controller (zie <afbeelding 5.2.1>.)
(i) Als LED2 brandt.

Controleer of er schade of los contact is aan de bekabeling van de 
hoofdcontroller.

(ii) Als LED2 knippert.
Zie nr. 4 hieronder.

(iii) Als LED2 niet brandt.
Zie nr. 3 hieronder.

2. Er is stroomtoevoer op de hoofdcontroller, 
maar het scherm op de hoofdcontroller 
wordt niet weergegeven.

2. Controleer de volgende punten:
•  Los contact tussen de hoofdcontrollerkabel en de master-controller.
• Defect van de hoofdcontroller als 'Please Wait' niet wordt weergegeven.
• Zie nr. 2 hieronder als 'Please Wait' wordt weergegeven.

2 'Please Wait' blijft op de 
hoofdcontroller staan.

1. 'Please Wait' wordt 6 minuten lang 
weergegeven.

1. Normaal bedrijf.

2. Communicatiefout tussen hoofdcontroller 
en de master/slave-controller

2 3. Hoofdcontroller start controles/procedure.
(i)  Als onder 'Please Wait' '0%' of '50-99%' wordt weergegeven, dan is er een 

communicatiefout tussen de hoofdcontroller en de master/slave-controller.
• Controleer de kabelverbindingen op de hoofdcontroller.
• Vervang de hoofdcontroller of de master/slave-controller.

(i)  Als '1-49%' wordt weergegeven, dan is er een communicatiefout tussen het 
regelpaneel van de buitenunit en de slave-controller.

•  Controleer de kabelverbindingen op het regelpaneel van debuitenunit en de 
slave-controller. 
Zorg dat S1 en S2 niet onderling zijn verwisseld en dat S3 stevig is 
aangesloten zonder beschadigingen. (Zie hoofdstuk 4.5.)

• Vervang het regelpaneel van de buitenunit en/of de slave-controller.

3. Communicatiefout tussen slave-controller 
en buitenunit.

3 LED2 op de master-
controller is uit.
(zie <afbeelding 5.2.1>.)

Als LED1 op de master-controller ook uit is. (zie 
<afbeelding 5.2.1>.)
1. De master-controller wordt niet gevoed 

met 220 tot 240V AC.
1. Controleer de spanning op de L en N aansluitklemmen van het aansluitblok van 

de binnenvoeding. (Zie hoofdstuk 4.5.)
•    Als de spanning niet 220 tot 240V AC is, controleer dan of de voedingskabels 

defect zijn.
• Als de spanning tussen 220 en 240V AC ligt, gaat u naar 2 hieronder.

2. Er zijn problemen met de 
aansluitingswijze van de connectors.

2. Controleer of er foutieve aansluitingen zijn tussen de connectors.
•  Als de connectors incorrect zijn bekabeld, moet u ze aan de hand van 
onderstaande informatie opnieuw bekabelen. (Zie hoofdstuk 4.5 en een 
bekabelingsschema op de controller en de afdekking van de elektrische box.)

L

N

CN01

CN01

S1

S2

S3

•  Als u geen probleem met de bekabeling kunt vinden, ga dan naar 3 hieronder.
3. Master-controller defect. 3. Controleer de master-controller

• Controleer de zekering op de master-controller.
• Controleer of er foutieve aansluitingen zijn.
• Controleer of Dip SW4-2  op AAN staat.
•  Als u geen probleem met de bekabeling kunt vinden, is de master-controller 
defect.

4 LED2 op FTC4 knip-
pert.
(zie afbeelding <5.2.1>.

Als LED1 eveneens knippert op de mas-
ter-controller.

Controleer of er foutieve aansluitingen zijn tussen de master-controllers

Als LED1 op de master-controller brandt.

1. Foutieve aansluitingen in hoofdcontroller
Er zijn meerdere binnenunits aangeslo-
ten op één buitenunit.

1. Controleer of er foutieve aansluitingen zijn in hoofdcontroller
Het aantal binnenunits dat op één buitenunit kan worden aangesloten is één. 
Extra binnenunits moeten apart worden aangesloten op elk één buitenunit.

2. Kortsluiting in de hoofdcontroller 2.3. Verwijder de kabels van de hoofdcontroller en controleer LED2 op de mas-
ter-controller. (zie afbeelding 5.2.1.)
• Als LED2 knippert, moet u controleren of er kortsluitingen zijn in de bekabe-

ling van de hoofdcontroller.
• Als LED2 brandt, moet u de hoofdcontroller weer aansluiten en:
- als LED2 knippert, is de hoofdcontroller defect;
- als LED2 brandt, zijn de foutieve aansluitingen van de hoofdcontroller gecor-

rigeerd.

3. Hoofdcontroller defect

4. Storing Dip SW-instelling 4. Controleer of de Dip SW 4-2 op de slave-controller op UIT staat.

Master-
controller

ZwartGEEL
GEEL

ZW
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T
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AR
T
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10.  Aanvullende informatie

10.1 Koudemiddel opvangen (Pump down) alleen voor Splitunits
Zie “Pump down” in de installatiehandleiding of de servicehandleiding van de buitenunit.

10.2 Noodbedrijf van de Verwarmingsketel
Verwarmingsbedrijf wordt ondersteund door de verwarmingsketel. 
Voor meer informatie, zie de installatiehandleiding van PAC-TH011HT-E.

<Installatie en systeeminstelling>
1. Zet Dip-SW 1-1 op AAN 'met boiler' en SW2-6 op AAN 'met mengtank'.
2. Monteer de thermistors THWB1 (voorlooptemp.) en THWB2 (teruglooptemp.) *1 op het ketelcircuit.
3. Sluit de uitgangskabel aan (OUT10: boilerbedrijf) op de signaalingang (ingang ruimtethermostaat) op de boiler. *2
4. Monteer een van de volgende ruimtetemp.-thermostaten. *3

  Draadloze afstandsbediening (optie)
  Ruimtetemperatuur thermostaat (lokaal geleverd)
  Hoofdcontroller (extern)

*1 De thermistor voor de keteltemp. is een optioneel onderdeel.
*2 OUT10 heeft geen spanning.
*3 Ketelverwarming wordt aan/uit geregeld door de ruimte thermostaat.

<Instellingen afstandsbediening>
1. Ga naar het menu 'Service' > 'Heat source setting' en kies of 'Hybrid'. *3
2. Ga naar menu 'Service' > 'Operation settings' > 'Boiler settings' om gedetailleerde instellingen voor 'Hybrid' hierboven uit te voeren.

*3 'Hybrid' schakelt automatisch de warmtebron tussen warmtepomp (en elektrische verwarming) en stookketel.
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Plaatselijke bedrijfsfactoren
* De FTC4 verbindt Mr.Slim/Ecodan inverter buitenunit van MITSUBISHI ELECTRIC met lokale systemen. Houd bij het ontwerpen van het lokale systeem rekening met het 

volgende:
* MITSUBISHI ELECTRIC is niet aansprakelijk voor het ontwerp van het lokale systeem.

Warmtewisselaar

(1) Drukbestendigheid
De buitenunit is ontworpen voor een druk van 4,15 MPa. Voor de barstdruk van het aangesloten toestel moet aan het volgende zijn voldaan. 
Barstdruk: Meer dan 12,45 MPa (3 keer de ontwerpdruk)

(2) Prestaties
Zorg dat de capaciteit van de warmtewisselaar aan de volgende voorwaarden voldoet. Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan kan dat leiden tot defect, veroor-
zaakt door de beveiliging. Ook kan de buitenunit uitgeschakeld zijn vanwege het beveiligingssysteem.
• In het geval van warmwatertoevoer, is de condenstemperatuur minder dan 58 °C in bedrijf met max. frequentie met de buitentemperatuur 7 °C D.B./6 °C W.B.

(3) Interne capaciteit warmtewisselaar
De interne capaciteit van de warmtewisselaar moet binnen het onderstaande bereik liggen. Als de warmtewisselaar onder de minimum capaciteit wordt aangesloten, 
kan dat leiden tot terugloop van vloeistof of een storing van de compressor.
Als de warmtewisselaar boven de maximum capaciteit wordt aangesloten, kan dat leiden tot vermindering van de prestaties vanwege het gebrek aan koudemiddel of 
oververhitting van de compressor.
Minimum capaciteit: 10 × modelcapaciteit [cm³] / maximum capaciteit: 30 × Modelcapaciteit [cm³]
bijv. bij het aansluiten van een PUHZ-HRP100 VHA

Minimum capaciteit : 10 × 100 = 1000 cm³
Maximum capaciteit : 30 × 100 = 3000 cm³

Modelcapaciteit 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Maximum capaciteit [cm³] 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500
Minimum capaciteit [cm³] 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500

(4) Reinigingsonderhoud
1. Was de binnenkant van de warmtewisselaar om die schoon te houden. SPOEL daarbij goed na zodat er geen flux achterblijft. Gebruik voor het wassen geen 
chloorhoudend schoonmaakmiddel.
2. Zorg dat der hoeveelheid vervuiling per kubieke eenheid inhoud van de warmteleiding minder is dan de volgende hoeveelheid.

Voorbeeld) In geval van [9,52 mm
Waterresten: 0,6 mg/m, olieresten: 0,5 mg/m, vaste vreemde deeltjes: 1,8 mg/m

Positie van de thermistor

Zie 4.4.

Opmerkingen

  Monteer het hydraulische filter aan de waterinlaat van de leidingen.
· De inlaatwatertemperatuur van de warmtewisselaar moet in het bereik 5 °C - 55 °C liggen.
  De waterkwaliteit moet voldoen aan de normen van de Europese Richtlijn 98/83 EC

pH-waarde van 6,5 - 8
Calcium  ≤ 100 mg/l
Chloor  ≤ 100 mg/l
IJzer/mangaan  ≤ 0,5 mg/l

  Diameter koudemiddelleiding buitenunit naar koudemiddel-water HEX (alleen voor gesplitst type)
Gebruik de leiding met dezelfde diameter als de diameter van de koudemiddelleiding van de buitenunit. (Zie de installatiehandleiding van de buitenunit.)

  Zorg dat er voldoende anti-bevriezingsmiddel in het watercircuit aanwezig is. Wij adviseren een verhouding van 7: 4 van antibevriezingsmiddel tot water.
  De watersnelheid in de leidingen moet binnen bepaalde materiaalafhankelijke grenzen worden gehouden om erosie, corrosie en overmatig lawaai te vermijden.

Vergeet daarbij niet dat snelheid op bepaalde plaatsen in kleine leidingen, bochten en eendere obstakels de bovengenoemde waarden kan overschrijden.
bijv.) koper: 1,5 m/s 

 Waarschuwing:
·  Gebruik altijd water dat aan de bovenstaande kwaliteitseisen voldoet. Gebruik van water dat niet voldoet aan deze normen kan leiden tot beschadiging van 
de systeemleidingen en de verwarmingscomponenten.

  Gebruik nooit iets anders dan water als medium. Dat kan brand of een explosie veroorzaken.
  Gebruik geen verwarmd water van de lucht-tot-water warmtepomp direct als drinkwater of om mee te koken. Daarmee brengt u uw gezondheid in gevaar. 

Er bestaat ook het gevaar dat de waterwarmtewisselaar corrodeert als de vereiste waterkwaliteit voor het lucht-naar-water pompsysteem kan worden 
aangehouden. Als u het verwarmde water van de warmtepomp voor deze doeleinden wilt gebruiken, neem dan maatregelen met betrekking tot een tweede 
warmtewisselaar binnen het waterleidingsysteem.
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Opmerking: Its serial number is on the nameplate of the product.
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Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
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Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet. 
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