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Dlaczego sterowanie jest ważne?

Sterowanie stawia najwyższe wymagania ze względu 
na konieczność optymalizacji wydajności w każdym 
systemie klimatyzacji i zminimalizowania kosztów 
eksploatacji. Firma Mitsubishi Electric oferuje szeroki 
wybór opcji sterowania opracowanych z myślą 
o spełnieniu powyższych wymagań. 

Obsługa systemu klimatyzacji niewyposażonego 
w odpowiednie sterowanie może być kosztowna. 
Ważne jest zapewnienie każdemu systemowi 
prawidłowo określonego wymaganego poziomu 
sterowania. Firma Mitsubishi Electric oferuje 
szeroki wybór dostępnych elementów sterujących; 
standardowe i zindywidualizowane systemy 
sterowania mogą zostać specjalnie zaprojektowane 
zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Odpowiednie elementy sterujące przyniosą korzyści 
we wszelkich zastosowaniach, zrówno dużych jak 
i mniejszych. Klimatyzatory powinny reagować 
na różne czynniki: rozmaite rozmiary pomieszczeń, 
poziom wykorzystania i przeszkolenia użytkowników; 
zmiany klimatyczne; sprzęt elektroniczny 
i oświetlenie... lista jest długa. Bez względu na 
zastosowanie, optymalne sterowanie systemami 
klimatyzacji stanowi podstawę i przyniesie efekty 
w postaci nieustannie przyjemnego otoczenia, które 
zapewni również oszczędność kosztów eksploatacji 
i zużycia energii. 



1 2

System MELANS, instrukcja dla 
początkujących - spis treści 

System MELANS 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania 

Zalety systemu MELANS 

Studium przypadku 

Aneks 

1. Opis systemu MELANS ...................................... 3 
2. Oferta systemu MELANS ................................... 9

1. Znaczenie scentralizowanego sterowania ........ 25 
2.  Sposób wyboru głównego/podrzędnego 

kontrolera systemu ........................................... 26 
3. Ustawienia adresu kontrolera M-NET ............... 27 
4.  Podstawowe ograniczenia dotyczące systemu 

CITY MULTI .....................................................  29 
5. Przykład scentralizowanego sterowania........... 31 
6.  Scentralizowane sterowanie przy pomocy 

kontrolera AE-200E .......................................... 41 
(1)  Zintegrowane oprogramowanie 

scentralizowanego sterowania TG-2000A ... 43 
(2) Licencje ....................................................... 43 

1.  Funkcja zewnętrznego wejścia/wyjścia ............ 47 
Opis elementów ................................................ 49 
Przykłady powiązanego działania..................... 51
a. Powiązanie działanie z kartą dostępu ......... 51 
b. Powiązane działanie w przypadku pożaru .. 52 

2.  Liczba jednostek wewnętrznych możliwych 
do podłączenia  ................................................ 53 

3. Kompozycja systemu.......................................  57 
4.  Zapewnienie odpowiedniej kontroli 

komunikacji dla kontrolera M-NET .................... 60 
5. Wymagany zasilacz .......................................... 63 
6. Ograniczenie długości okablowania ................. 67 
7. Podłączenie rozszerzonego kontrolera ............ 69

1.  Propozycje  ....................................................... 71  
(1) Biurowce  .................................................... 71  
(2) Szkoły ......................................................... 75  
(3) Szpitale  ...................................................... 77  
(4) Hotele  ......................................................... 79  
(5) Fabryki  ....................................................... 82 

2.  Rozwiązywanie problemów  ............................. 84  
(1) Problemy związane ze sterowaniem ........... 84  
(2) Problemy związane z wyliczaniem kosztów ... 85 

1. Objaśnienie symboli ......................................... 89 
2. Objaśnienie terminów technicznych ................. 90 
3. Przewód zdalnego sterowania i linie transmisyjne ... 97 
4. Często zadawane pytania ................................ 99 
5. Lista kodów błędów ........................................ 105 



 

3 4

Sieciowe klimatyzatory i urządzenia pomiarowe, 
sterując wilgotnością i wentylacją, zapewniają 
optymalną jakość powietrza w przestrzeni całego 
budynku. 

Możliwość podłączenia do systemów zarządza-
nia budynkiem przy pomocy interfejsu. 

Układ systemu jest elastyczny i może zostać 
zmieniony zgodnie z wymaganiami najemców 

CITY 
MULTI 

Mr.SLIM 
PAC

Podłogowe 
klimatyzatory 
PAC o dużej 
wydajności

Klimatyzatory umożliwiają podłączenie 

System MELANS

System MELANS (Mitsubishi Electric’s Air-conditio-
ner Network System) to lider w tworzeniu syste-
mów sterowania klimatyzacją. System MELANS 
zapewnia wysoce wydajne sterowanie i monitoro-
wanie sieciami klimatyzacji i służy jako powiązany 
interfejs do urządzeń związanych z klimatyzacją; 
tworzy systemy sterowania, aby zapewnić wydaj-
ne energetycznie, wygodne systemy klimatyzacji 
pomieszczeń. 

System MELANS 
Mitsubishi ELectric’s Air-conditioner Network 
System 
● Zalety systemu MELANS

● Możliwe do podłączenia modele

System jest w stanie skonfigurować ustawienia urządzeń na poszcze-
gólnych piętrach, upraszczając uruchomienie testowe i lokalne regulacje 

Ustawienia klimatyzatorów są konfigurowane 
indywidualnie, aby uniknąć jakichkolwiek proble-
mów. Przykład: w przypadku awarii systemu za-
rządzania budynkiem klimatyzatory są w stanie 
kontynuować pracę 

Zapewnia prostą obsługę za pomocą skutecznie 
działającego scentralizowanego kontrolera 

do sieci w określonych zastosowaniach.

KIRIGAMINE 
Star MEX

Jednostka 
Lossnay

Zdalne 
kontrolery

Opis sytemu MELANS



BAC-HD150

LMAP04-E

EW-50E

AE-200E

AT-50B

PAC-YT40ANRA
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Mitsubishi ELectric’s Air-conditioner Network System

System MELANS

System MELANS (Mitsubishi Eiectri-
c’s Air-conditioner Network System)

BAC net®

LON 
WORKS®

Układ wspomagania transmisji

Wyjście 
zewnętrzne 

*  Powyższy rysunek przedstawia schemat systemu. Niektórych urządzeń nie można podłączyć albo niektóre 
funkcje nie są dostępne w zależności od modelu lub konfiguracji systemu. Zależnie od przypadku niektórych 
urządzeń nie można podłączyć równocześnie, albo niektóre urządzenia mogą być zbędne. 

*  Podłączenie niektórych modeli wymaga zastosowania adapterów. W niektórych przypadkach wspomnianych 
urządzeń nie można podłączyć przy pomocy adapterów. 

*  LONWORKS® jest ogólnoświatowym zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Echelon Corporation (Stany 
Zjednoczone). 
Ethernet® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Xerox Corporation (Stany Zjednoczone). 
BAC-NET® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy ASHRAE (Stany Zjednoczone) w poszczególnych 
krajach.

Wejście 
zewnętrzne

Wyjście 
zewnętrzne 

Jednostka zewnętrz-
na klimatyzatora VRF 

Jednostka wewnętrz-
na klimatyzatora VRF

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Podłogowe klimatyzatory PAC o dużej wydajności

Jednostka zewnętrzna Mr.SLIM Jednostka wewnętrzna Mr.SLIM

Klimatyzator Mr.SLIM typu Packaged

Jednostka wewnętrzna pokojo-
wego klimatyzatora Mr.SLIM Jednostka zewnętrzna klimatyzatora VRF

Zasilacz linii transmi-
syjnych

Kontroler systemu

Ethernet®

Komputer (PC)

*  LMAP04-E, BAC-HD150 
Brak zewnętrznego wejścia/wyjścia

Systemy zarządzania 
budynkiem

Wejście 
zewnętrzne

Klimatyzator VRF
Jednostka Lossnay

Jednostka Lossnay

Jednostka Lossnay

Lokalny zdalny kontroler

Lokalny zdalny kontroler

Lokalny zdalny kontroler

Lokalny zdalny kontroler
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System MELANS

Możliwe do podłączenia modele
(1) Klimatyzator VRF (serii CITY MULTI) 
System CITY MULTI wyróżniają uniwersalne 
zastosowania w klimatyzowaniu pomieszczeń.
Zalety: Poszczególne urządzenia są 
indywidualnie sterowane. Jednostki 
wewnętrzne i zewnętrzne można podłączyć 
razem, aby zwiększyć wydajność. 

(2)  Klimatyzator typu Packaged (serii Mr.SLIM) do zasto-
sowania w sklepach i biurach 

Systemy klimatyzacji przeznaczone przeważnie do 
małych sklepów, oferujące rozmaite typy jednostek 
wewnętrznych. Pojedynczą jednostkę zewnętrzną 
można podłączyć do 1 lub 2 jednostek wewnętrznych.
Zalety: Równoczesna praca 
*  Wymagany jest adapter umożliwiający podłączenie do linii transmisyjnej M-NET.  

W niektórych przypadkach adaptera nie można podłączyć. 

(3)  Podłogowy klimatyzator PAC o dużej wydajności (serii 
PFD, PFAV), C-PAC (serii PFV, PEV)

Systemy klimatyzacji CITY MULTI i Mr.SLIM, 
przeznaczone do dużych pomieszczeń 
(obiekty przemysłowe, fabryki), to uniwersalne 
systemy opracowane z myślą o zapewnieniu 
klimatyzacji pracownikom zatrudnionym du-
żych obiektach. Różne funkcje można ustawić, 
aby były przydatne w wielu zastosowaniach. 

(4)  Klimatyzator pokojowy / klimatyzator typu Multi Split

Klimatyzator pokojowy (serii KlRIGAMINE, Star MEX, ZEN) 
Klimatyzator zużywa ok. 3 kW energii 
i przeznaczony jest głównie do niedużych 
pomieszczeń. 
*  Wymagany jest adapter umożliwiający podłączenie do linii 

transmisyjnej M-NET.  
W niektórych przypadkach adaptera nie można podłączyć. 

Klimatyzator typu Multi Split
W systemach klimatyzacji typu Multi 
Split jedną jednostkę zewnętrzną 
można podłączyć do 2-4 jednostek 
wewnętrznych i istnieje możliwość 
indywidualnej obsługi poszczególnych 
jednostek wewnętrznych. 
*  Wymagany jest adapter umożliwiający podłączenie do linii transmisyjnej M-NET.  

W niektórych przypadkach adaptera nie można podłączyć. 

Jednostka wewnętrzna

Przesyłanie do określonego 
odbiorcy, podobnie jak 

w telefonach.

Sterowanie K

M-NET Sterowanie A

(5) Jednostka Lossnay 
Tajemnica niezrównanego komfortu 
zapewnianego przez jednostkę Lossnay 
kryje się w ustawionej poprzecznie 
do przepływu konstrukcji wymiennika 
ciepła z płytowych żeberek. Konstrukcja 
wymiennika wydajnie eliminuje jałowy 
wydmuch powietrza, redukując straty 
ciepła dzięki możliwości podłączenia do 
systemu MELANS poprzez sieć sterującą 
M-NET.

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka 
Lossnay

(6) System zarządzania budynkiem 
System zarządzania budynkiem to system sieci komputerowej, który 
umożliwia kompleksowe zarządzanie, monitorowanie i sterowanie 
urządzeniami znajdującymi się w budynku. Usprawnia działanie systemu 
klimatyzacji, oświetlenia, wind, bezpieczeństwa, systemu zasilania i innych 
funkcji budynku. 

Standardy  Różnice w syste-
mach sterowania

Podobnie jak trans-
misja przesyłana 

do wszystkich 

Metodą transmisji sterowania K jest przesyłanie sygnału. Dane 
techniczne: prędkość transmisji = 200 b/s, zasięg transmisji = 200 m, 
rozmiar przesyłanych danych = 2 bajty. Dzięki tej metodzie wiele 
urządzeń odbiera aktywne sygnały przesyłane podczas pojedynczej 
transmisji, redukując w ten sposób liczbę koniecznych transmisji. 
Jednak ta metoda posiada ograniczenia w odbiorze sygnału potwier-
dzającego, przeznaczonego dla pojedynczego urządzenia. Innymi 
słowy, strona transmisji nie może zapewnić, że transmisja zostanie 
w pełni odebrana przez urządzenia docelowe.

Przesyłanie danych w kon-
trolerze M-NET polega na 
indywidualnych transmisjach. 
Specyfikacje, tj. prędkość trans-
misji 9600 b/s, zasięg transmisji 
500 m i rozmiar przesyłanych 
danych 16 bajtów, znacznie 
przewyższają specyfikacje 
sterowania K.
Zalety: wysoka niezawodność 
transmisji, proste powiązanie 
z jednostką Lossnay i innymi 
powiązanymi urządzeniami.

Klimatyzatory serii Mr.SLIM prze-
znaczone do sklepów wyposażo-
ne są w funkcję „Easy Acontrol”. 
Mniejszy nacisk został położony 
na konserwację i konstrukcję 
dzięki wykorzystaniu wspólnych 
przewodów sterujących i zasi-
lających między automatycz-
nym adresem i jednostkami 
wewnętrznymi/zewnętrznymi 
(okablowanie między jednostka-
mi wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi składa się tylko z jednego 
3-żyłowego przewodu).

Jednostka zewnętrzna 

Klimatyzator typu Multi Split
Pomieszczenie A

Pomieszczenie B

Pomieszczenie C

Sytem CITY MULTI do budynków System Mr.SLIM do sklepów



AT-50B

PAR-31MAA

AE-200E

PAR-U02MEDA

s.  18

s.  17

s.  13

s.  12

s.  11

s.  16

109

Zarządzanie systemem System indywidualnej obsługi urządzeń

Strefa zarządzania 
budynkiem

Dodatkowa magistrala do sys-
temu klimatyzacji budynku Specjalista

Strefa zarządzania 
piętrem 

Zarządzanie/sterowanie

Strefa wielozadaniowa

Przeciętny 
użytkownik

Strefa urządzeń

Strefa 
obsługi

Wyższy priorytet 

Niższy 
priorytet

System MELANS

Oferta systemu MELANS

Systemy zarządzania budynkiem

Strefa profesjonalnej obsługi
(zarządca itp.)

Określony użytkownik 

S
t
e
r
o
w
a
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e
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1. Indywidualny zdalny kontroler

WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji 

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

Przewodowy zdalny kontroler MA (PAR-31MAA)

 Panel LCD full dot 
 Wyświetlacz wyposażony w podświetlenie 
  Automatyczny powrót do ustawionej 

temperatury 
 Harmonogram tygodniowy 
 Nie zachodzi konieczność ustawiania adresu 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 

Klimatyzator VRF (CITY MULTI) 
Jednostka Lossnay (tylko powiązana)
Mr.SLIM 
Układ przetwarzania OA 

Urządzenie wyposażone w panel LCD full dot z podświetleniem. Dzię-
ki wyposażeniu we włączanie/wyłączanie zasilania według harmono-
gramu tygodniowego i w funkcję przywracania ustawionej temperatu-
ry ten model jest łatwy do obsługi, a zarazem energooszczędny. 

System MELANS

WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

Przewodowy zdalny kontroler MA (PAR-21MAA)

 Urządzenie: 120 (wys.) x 130 (szer.) x 19 (gł.) mm 
 Opakowanie: 180 (wys.) x 230 (szer.) x 55 (gł.) mm

Klimatyzator VRF (CITY MULTI)
Jednostka Lossnay (tylko powiązana)
Mr.SLIM
Układ przetwarzania OA

Zastosowano panel LCD dot matrix. 
Istnieje możliwość ograniczenia ustawionej temperatury, dostępny jest 
automatyczny wyłącznik czasowy oraz ograniczenie zmiany ustawień.

ZaletyZalety

 Urządzenie: 120 (wys.) x 120 (szer.) x 19 (gł.) mm 
�Opakowanie: 180 (wys.) x 230 (szer.) x 60 (gł.) mm 

Clear white (Munsell nr 1.0Y9.2/0.2)

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24. 

Możliwe do podłączenia modele Możliwe do podłączenia modele

Objaśnienie dla klienta Objaśnienie dla klienta

Instrukcjha obsługi, instrukcja instalacji

INSTRUKCJA TECHNICZNA PAR-31MAA

Załączniki

Powiązane instrukcje

Załączniki

 Panel LCD dot matrix 
  Nie zachodzi konieczność ustawiania adresu 
  Transmisja przewodem 2-żyłowym, 

bez polaryzacji 
  Ustawienie temperatury i prędkości 

wentylatora 
  Możliwość powiązania z systemem 

wentylacji 

Pure white (Munsell nr 6.4Y8.9/0.4)
*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć 

na stronie 24.

Instrukcja instalacji
(Wskazówki dotyczące obsługi można znaleźć 
w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.)
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WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
 Wejście zewnętrzne 
 Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

 Urządzenie: 120 (wys.) x 140 (szer.) x 25 (gł.) mm 
 Opakowanie: 166 (wys.) x 220 (szer.) x 60 (gł.) mm 

Clear white (Munsell nr 1.0Y9.2/0.2)

Klimatyzator VRF (CITY MULTI) 
Jednostka Lossnay (tylko powiązana)
Układ przetwarzania OA 

Zdalny kontroler z obniżonymi wymaganiami okablowania
Odpowiedni w miejscach, które często częściowo się zmieniają
Czujnik obecności osób w pomieszczeniu i czujnik jasno-
ści monitorują wykorzystanie pomieszczenia i automatycz-
nie oszczędzają energię.

System MELANS

WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
 Praca w trybie wentylacji 
 Wejście zewnętrzne 
 Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

  Transmisja przewodem 2-żyłowym, 
bez polaryzacji 

 Służy do scentralizowanego sterowania 
 Łatwa obsługa 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu

Klimatyzator VRF (CITY MULTI) 
Jednostka Lossnay (tylko powiązana) 
Układ przetwarzania OA 

Łatwy w obsłudze kompaktowy zdalny kontroler zapewnia 
wszystkie funkcje niezbędne do sterowania systemami 
w hotelach, zajazdach itp. 

Przewodowy zdalny kontroler MA (PAR-U02MEDA) Przewodowy zdalny kontroler MA (PAC-YT52CRA) 

ZaletyZalety

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

  Automatyczne oszczędzanie energii 
przy pomocy czujnika obecności osób 
w pomieszczeniu i czujnika jasności 

  Duży wyświetlacz stanu pracy na 
panelu LED 

 Obsługa panelu dotykowego 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24. 

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

Objaśnienie dla klienta Objaśnienie dla klienta

Załączniki

Załączniki

Możliwe do podłączenia modele Możliwe do podłączenia modele

Instrukcja obsługi, instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi, instrukcja instalacji

 Urządzenie: 120 (wys.) x 70 (szer.) x 14,5 (gł.) mm 
 Opakowanie: 185 (wys.) x 220 (szer.) x 50 (gł.) mm 

Clear white (Munsell nr 1.0Y9.2/0.2)

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24.
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WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
(PARFL32MA/PAR-FA32MA) 

* 1.  Niektóre modele mogą inaczej wskazywać kierunek strumienia powietrza i prędkość wentylatora. 
Ustaw kierunek strumienia powietrza i prędkość wentylatora podczas przeprowa-
dzania ustawień początkowych.

* 2.  Jeśli wystąpi błąd w klimatyzatorze, wskaźnik pracy na odbiorniku sygnału zacznie pulsować. 

System MELANS

2. Scentralizowany zdalny kontroler

WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Blokada operacji 

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

Liczba sterowa-
nych urządzeń: 50 
jednostek/50 grup

Powiązana 
jednostka LC

Pojedyncza 
jednostka LC

Do użytku 
ogólnego

 5-calowy kolorowy dotykowy panel LCD 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 
  Na panelu urządzenia AT-50B 

znajdują się 3 przyciski; przyciski 
ON/OFF, F1 i F2 umożliwiają 
prostą i szybką obsługę 

Kolorowy dotykowy panel LCD jest łatwiejszy do odczy-
tu i zwiększa sprawność nie tylko administratora, ale 
również najemców budynku. 

Instrukcja obsługi, instrukcja instalacji

(4-drożny kasetowy odbiornik sygnału)

Zalety

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

Objaśnienie dla klienta

Załączniki

Możliwe do podłączenia modele

Objaśnienie dla klienta

Załączniki

Możliwe do podłączenia modele

Zalety
  Nie zachodzi konieczność konfiguracji adresów w przypadku 

pracy w grupie. 
  Świecący wskaźnik LED informuje o stanie operacji - pulsujący 

również podaje kod błędu za pomocą liczby impulsów.
 Można wykorzystać ze zdalnym kontrolerem MA.

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24.

120 (wys.) X 180 (szer.) x 30 (gł.) mm 

Clear white (Munsell nr 1.0Y9.2/0.2) 

Klimatyzator VRF (CITY MULTI)
Mr.SLIM 

Jednostkę wewnętrzną można obsługiwać bezprzewodowo 

Instrukcja obsługi, instrukcja instalacji
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WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji 

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów

Liczba sterowa-
nych urządzeń

50 jednostek/16 grup

 Urządzenie: 120 (wys.) x 130 (szer.) x 18 (gł.) mm 
 Opakowanie: 170 (H) x 155 (W) x 50 (D) mm

Pure white (Munsell nr 6.4Y8.9/0.4)

  Przełączanie uruchomienia/zatrzyma-
nia w poszczególnych grupach 

  Grupy urządzeń można wł./wył. partia-
mi w całym budynku 

  Możliwość równoczesnego wykorzy-
stania z innymi kontrolerami systemu 

  Możliwość sterowania urządzeniami 
do użytku ogólnego 

 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 

Uproszczona konstrukcja, a sterownie klimatyzatorem jest 
tak łatwe, jak obsługa przełącznika oświetleniowego

Instrukcja obsługi, instrukcja instalacji 

System MELANS

Scentralizowany kontroler do pracy w sieci (AE-200E/AE-50E)

 Urządzenie: 200 (wys.) x 284 (szer.) x 65 (gł.) mm 
  Opakowanie: 290 (wys.) x 377 (szer.) x 138 (gł.) mm

Clear white (Munsell nr 1.0Y9.2/0.2)

 Funkcja zarządzania energią 
  Funkcja przydzielania kosztów energii 

elektrycznej 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 
 Powiadomienia o usterkach pocztą e-mail 
  Harmonogramy roczne i tygodniowe 

dostępne standardzie 
*  Kontroler AE-50E można wykorzystać tylko jako 

rozszerzony kontroler do kontrolera AE-200E.

WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji 

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
 Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów

Liczba sterowanych 
urządzeń

50 jednostek/50 grup
200 jednostek/200 grup

Powiązana 
jednostka LC

Pojedyncza 
jednostka LC 

Do użytku 
ogólnego

* Nie można podłączyć urządzeń do sterowania K. 

Można sterować maks. 200 jednostkami po podłączeniu rozszerzonego 
kontrolera EW-50E (AE50E). 

Wizualizacja niewydajnej pracy klimatyzatorów przy pomo-
cy funkcji zarządzania energią 
Zastosowanie rozszerzonego kontrolera umożliwia sterowa-
nie klimatyzatorami w małych i średniej wielkości budynkach.

Zdalny kontroler ON/OFF (PAC-YT40ANRA)

Zalety

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

Objaśnienie dla klienta

Załączniki

Możliwe do podłączenia modele

Zalety

Wymiary produktu

Kolor urządzenia

Tabela funkcji

Objaśnienie dla klienta

Możliwe do podłączenia modele

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24. 

Powiązana 
jednostka LC

Pojedyncza 
jednostka LC 

Do użytku 
ogólnego

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24. 
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WŁ./WYŁ. 
Przełączenie trybu pracy 
Ustawienie temperatury 
Wskazanie temperatury w pomieszczeniu 
Ustawienie szybkości wentylatora 
Ustawienie kierunku przepływu powietrza 
Ustawienie prowadnicy 
Odblokowanie/zablokowanie lokalnej obsługi 
Zablokowanie/odblokowanie określonego trybu pracy 
Funkcja ograniczenia zakresu ustawianych temperatur 
Łatwe w obsłudze, uproszczone zablokowanie funkcji 

Timer uproszczony/wł.-wył. czasowy 
Harmonogram jednodniowy 
Harmonogram tygodniowy 
Harmonogram roczny 
Praca jednostki Lossnay (powiązanej) 
Praca jednostki Lossnay (niezależnej) 
Praca w trybie wentylacji 
Wejście zewnętrzne 
Wyjście zewnętrzne 
Wskazanie błędu 
Historia błędów 

Liczba sterowa-
nych urządzeń: 

50 jednostek/50 grup

Powiązana 
jednostka LC

Pojedyncza 
jednostka LC

Do użytku 
ogólnego

 Wewnętrzna funkcja serwera sieciowego 
  Funkcja rozszerzonego kontrolera do 

kontrolera AE-200E 
 Funkcja zarządzania energią 
 Funkcja ustawienia podwójnego punktu 
 Powiadomienia o usterkach pocztą e-mail 
  Harmonogramy roczne i tygodniowe 

dostępne standardzie 

* Nie można podłączyć urządzeń do sterowania K. 

System realizuje sterowanie najemcami i scentralizowane 
sterowanie w małych budynkach przy pomocy komputera (PC). 
Funkcja zarządzania energią systemu umożliwia zarządzanie 
energią elektryczną w komputerze (PC). 

System MELANS

▪ Ustawienie poziomu sterowania 
▪ Monitorowanie stanu aktualnego 

▪ Wymagany poziom monitoringu

▪  Monitorowanie zużycia 
energii elektrycznej

Rejestracja licencji 
„Oszczędność energii” 

▪  Sterowanie jednost-
ką zewnętrzną  
-  sterowanie wydajnością  
(60/70/70/80/90%) 

Kontroler PI Licznik kilowatogodzin

▪  Sterowanie jednostką zewnętrzną  
- sterowanie temperaturą ± 2’C  
- sterowanie wentylatorem  
-  sterowanie zatrzyma-

niem urządzenia 

Kontroler AE-200E zbiera dane 
dotyczące operacji i energii 
elektrycznej z AE-50E/EW-50E 
i kontrolera PI oraz przydziela 
wyliczenia.

Rejestracja licencji 
„Obliczanie kosztów”

Kontroler PI zlicza sygnały impul-
sowe licznika kilowatogodzin. 

Kontroler PI
Licznik kilowatogodzin 

Wydajność 
Maksymalna wydajność przy 80%

Kontroler EW-50E co minutę monitoruje 
i zapisuje dane operacji konieczne do 
wyliczenia kosztów 

 Oprogramowanie PLC nie jest konieczne! 
  Kontroler PI umożliwia oszczędność energii 

bez korzystania z oprogramowania PLC, co 
zapewnia obniżenie kosztów. 

  Maksymalnie można podłączyć 4 liczniki 
pomiarowe (kWh, gazu, wody, kalorii) do 
kontrolera PI, które mogą również służyć do 
obliczania kosztów najemców. 
*  Należy zapewnić źródło zasilania 24 V 

(prąd stały) w miejscu instalacji.

200 (wys.) x 120 (szer.) x 45 (gł.) mm

 Sterowanie oszczędnością energii
Zastosowanie kontrolera PI umożliwia 
sterowanie oszczędnością energii.
(Wymagana jest rejestracja licencji 
„Oszczędność energii”.)
Żeby uzyskać oszczędność energii, należy 
rozpatrzyć wydajność jednostki zewnętrznej.

Ilość zaoszczędzonej energii 

*  Należy pamiętać, że wykorzystanie sterowania oszczędnością energii nie gwarantuje zabezpiecze-
nia przed niedogodnościami, jak przekroczenie zużycia energii ponad wartość określoną w umowie. 

Struktura systemu 

  Obliczanie kosztów  
Umożliwia wyliczenie kosztów poszczególnych najemców i przesyłanie obliczeń w pliku w formacie CSV

Struktura systemu 

Czas

Kontroler PI (PAC-YG60MCA)Scentralizowany kontroler do pracy w sieci (EW-50E)

Brak efektów 
oszczędności energii

Efekt energoosz-
czędności

Wydajność

Zalety

Wymiary produktu

Tabela funkcji

Objaśnienie dla klienta

Możliwe do podłączenia modele

Zalety

Wymiary produktu

Funkcje

 Urządzenie: 209 (wys.) x 172 (szer.) x 92 (gł.) mm

*  Objaśnienie tabeli funkcji można znaleźć na 
stronie 24.

Zdalny monitoring za 
pomocą przeglądarki 
internetowej. 
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Wyświetlane ikony (wskaźniki)

Kontroler DIDO 

Czytnik kart identyfi-
kacyjnych 

Klimatyzator innego producenta 

Oświetlenie

Kontroler DIDO (PAC-YG66DCA)

 Oprogramowanie PLC nie jest konieczne! 
  Kontroler DIDO umożliwia sterowanie 

urządzeniami do użytku ogólnego bez 
korzystania z oprogramowania PLC, 
co zapewnia obniżenie kosztów. 

  Istnieje możliwość podłączenia do kontrolera 
DIDO maks. 6 urządzeń do użytku ogólnego. 

* �Należy zapewnić źródło zasilania 24 V 
(prąd stały) w miejscu instalacji.

Sterowanie urządzeniami do użytku ogólnego 
Umożliwia sterowanie i monitorowanie urządzeń innych niż kli-
matyzatory (np. klimatyzatory innych producentów, oświetlenie, 
wentylatory itp.) 
•  Ponadto klimatyzatory można powiązać z urządzeniami do 

użytku ogólnego. Np. powiązanie między jednostkami we-
wnętrznymi i systemem bezpieczeństwa. 

•  Zasilanie jednostek wewnętrznych można wł./wył., jeśli akty-
wuje/dezaktywuje się system bezpieczeństwa.

Struktura systemu

WŁ. WYŁ. Błąd Ustawiony harmonogram 

System MELANS

Kontroler AI Czujnik wilgotności

Kontroler AI (PAC-YG63MCA) 

  Kontroler AI umożliwia monitorowanie 
wartości zmierzonych przez czujnik 
temperatury/wilgotności podłączony do 
kontrolera AI. 

  Kontroler AI wyposażony jest w 2 
kanały wejściowe i 2 wyjściowe. 

*  Należy zapewnić źródło zasilania 24 V 
(prąd stały) w miejscu instalacji. 

  Monitorowanie temperatury/wilgotności 
Monitorowanie wartości zmierzonych przez czujnik tempera-
tury/wilgotności podłączony do kontrolera AI 

•  Tendencje wyświetlanych danych pomiarów można przedsta-
wić w przeglądarce internetowej. 

•  Istnieje możliwość aktywacji sygnału dźwiękowego, emito-
wanego w przypadku przekroczenia przez dane pomiarów 
zaprogramowanego górnego lub dolnego limitu. 

Struktura systemu 

200 (wys.) x 120 (szer.) x 45 (gł.) mm
200 (wys.) x 120 (szer.) x 45 (gł.) mm

Temperatura: Pt100, od 4 do 20 mA (prąd stały), od 1 do 5 V (prąd stały), od 0 do 10 V (prąd stały) 
Wilgotność: od 4 do 20 mA (prąd stały), 1 to 5 V (prąd stały), 0 to 10 V (prąd stały)

Zdalny monitoring przy pomo-
cy przeglądarki internetowej

Czujnik temperatury

Zalety Zalety

Wymiary produktu

Funkcje
Wymiary produktu

Funkcje
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Element
Waga 
Źródło zasilania 

Napięcie wyjściowe 

Prąd wyjściowy 
Środowisko pracy 
Pobór mocy 
Odpowiedni rozmiar 
linii transmisyjnej 

Materiał wykończenia 
Sposób instalacji 

Opis 
1,4 kg 
100-240 V~ 
M-NET: 22-30 V, prąd stały; współczynnik zasilania: 20 
Wyjście 24 V, prąd stały: 24 V, prąd stały (zasilanie kontrolera AG-150A) 
Wyjście 24 V, prąd stały: 750 mA 
Temperatura: -10-55°C Wilgotność: 30-90% RH (bez kondensacji) 
50 W 
M-NET: ø 1,2-1,6 mm (przewód pełny), 1,25-2,0 mm2 (przewód pleciony) 
Wyjście 24 V, prąd stały: 0,75-2,0 mm2 
Ocynkowana blacha stalowa 
Metalowe wsporniki montażowe do panelu sterowania

Liczba urządzeń możliwych do podłączenia
Kontroler systemu 

Zaawansowany 
kontroler dotykowy

3 urządzenia 

Zdalny kontroler 
wł./wył. 

5 urządzeń 

Zdalny kontroler M-NET 

Zdalny kontroler 
jednostki LOSSNAY 

20 urządzeń 

Zdalny kontroler ME

10 urządzeń 

Zasilacz linii transmisyjnej (PAC-SC-
51KUA) 

  Zasilacz kontrolera systemu i zdalnego 
kontrolera jednostki Lossnay. 

172 (wys.) x 271 (szer.) x 72 (gł.) mm

System MELANS

<Objaśnienie tablicy funkcji>

: Funkcja dostępna dla poszczególnych grup lub wielu grup

: Funkcja dostępna i obsługiwana przez poszczególne grupy

: Funkcja częściowa dostępna

 Obsługiwany element 

: Brak funkcji (funkcja niedostępna)

* 1  :  Obsługę można zablokować z wejścia zewnętrznego. 
* 2  :  W przypadku błędu wskaźnik pracy LED pulsuje, żeby 

powiadomić użytkownika o wystąpieniu błędu. 
* 3  :  Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności 

od modelu. (Przykład: funkcja ustawienia automa-
tycznej prędkości wentylatora, funkcje ustawienia 
5-stopniowego i automatycznego kierunku strumienia 
powietrza) 

* 4  :  Dotykowe panele LCD kontrolerów AE-200E i AE-50E 
można zablokować. 

* 5  :  W przypadku instalacji rozszerzonego kontrolera 
wymagane jest również podłączenie zewnętrznego 
wejścia i wyjścia do rozszerzonego kontrolera.

Zalety

Kolor urządzenia

Tabela danych technicznych

Wymiary produktu
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Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

System MELANS radykalnie poprawia wykorzystanie, 
sterowanie i zarządzanie Twoim systemem klimatyzacji! 
Wymagania rynku doprowadziły do powsta-
nia koncepcji „scentralizowanego sterowa-
nia” - najlepsze określenie systemu MELANS. 
Wykorzystaj ten system do dokładnego i uni-
wersalnego scentralizowanego sterowania 

Indywidualne sterowanie jest bardzo popularne w systemach 
klimatyzacji, zapewniając wydajność i wygodę najemcom i pra-
cownikom. Chociaż zwiększenie wygody po stronie sterowania 
jest trudne, jednak „scentralizowane sterowanie” sieciowym syste-
mem klimatyzacji i powiązanymi urządzeniami wewnątrz budynku 
zwiększa wygodę sterowania. Tak jest w przypadku systemu 
scentralizowanego sterowania „MELANS” odgrywającego główną 
rolę. System MELANS łączy systemy klimatyzacji, wentylatory, 
urządzenia pomiarowe i inne urządzenia umożliwiające dokładne 
scentralizowane sterowanie. System MELANS oferuje ustawie-
nia uruchomienia/zatrzymania, temperatury, harmonogramu 
i monitorowania oraz automatyczny wyłącznik czasowy, obliczanie 
kosztów pracy klimatyzacji i inne funkcje sterowania urządzeniami 
najemców, zaspokajając różnorodne potrzeby dzięki systemom 
scentralizowanego sterowania klimatyzacją CITY MULTI.

Czy klimatyzacja wyłączy się 
automatycznie, jeśli zapomnę 
wyłączyć zasilanie?

Chcę powiązać klimatyza-
tor z systemem sterowania 
budynkiem, lecz obawiam się, 
że mogę wyłączyć zasilanie 
całego systemu. 

  Ustawienie głównego kontrolera systemu / ustawienie 
podrzędnego kontrolera systemu i sterowania grupą 

Ustawienia głównego i podrzędnego kontrolera systemu są niezbęd-
ne przy połączeniu kontrolera systemu do 2 lub więcej urządzeń 
w przypadku wykorzystywania tego samego systemu sterowania do 
sterowania systemem klimatyzacji. Ustawienia podrzędnego kontrolera 
systemu nie są dostępne w przypadku kontrolerów AE-200E/EW-50E) 

Ustawienia głównego 
kontrolera systemu:

kontrolera systemu, który steruje wszystkimi 
systemami w obrębie systemu klimatyzacji

Ustawienia podrzędne-
go kontrolera systemu:

kontrolera systemu, który jest sterowany za pomo-
cą głównego kontrolera systemu albo identycznymi 
zakresami lub grupami w tych zakresach.

Zakres grup 
podrzędnego 

kontrolera 
systemu SC1

Zakres grup 
podrzędnego 

kontrolera 
systemu SC2 

*  Podrzędny kontroler systemu nie może sterować grupami poza 
tymi, którymi steruje główny kontroler systemu. 

*  Jeśli sterowane grupy są całkowicie różne, główny kontroler 
systemu może sterować 2 lub więcej urządzeniami w systemie. 
(Nie dotyczy kontrolerów AE-200E/EW-50E) 

*  Ograniczenia zależą od modelu głównego kontrolera systemu 
i dostępnych funkcji. 

  Zazwyczaj kontrolery systemu wyposażone w najwięk-
szą liczbę funkcji ustawiane są jako główne.  
Porządek kontrolerów systemu jest następujący:  
AE-200E/EW-50E > AT-50B > PAC-YT40ANRA > LMAP04-E 

*  Kontrolery AE-200E/EW-50E ustawiane są wyłącznie jako kon-
trolery główne. 

Znaczenie scentralizowanego sterowania
Sposób wyboru głównego/
podrzędnego kontrolera systemu

Najlepszym rozwiązaniem jest łatwe obli-
czanie kosztów zużycia energii elektrycz-
nej przez poszczególnych najemców. 

Czy klimatyzacja jest 
wyłączana w przypadku 
wystąpienia pożaru? 

Ustawienie grup sterowanych za pomocą 
głównego kontrolera systemu
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Urządzenie lub kontroler 

Jednostka wewnętrzna 
klimatyzatora CITY MULTI 

Adapter do podłącze-
nia kontrolera M-NET

Interfejs kontrolera 
M-NET

Urządzenie główne 
i urządzenie podrzędne

Jednostka Lossnay i układ przetwarzania OA 

Zdalny kontroler M-NET 

Zdalny kontroler MA 

Jednostki zewnętrzne CITY MULTI 

Kontroler BC 

Kontroler systemu 

Zdalny kontroler główny 

Zdalny kontroler podrzędny

Podrzędny 1, podrzędny 2

Zdalny kontroler wł./wył. 
Zaawansowany dotykowy 
kontroler AT-50B
Scentralizowany kon-
troler AE200E, EW-50E 
Rozszerzony kontroler 
AE-50E 

Zakres ustawienia 
adresu Procedura ustawienia

▪  Ustaw adres jednostki wewnętrznej o najniższym numerze, którą 
chcesz wybrać jako podstawowe urządzenie w danej grupie. Na-
stępnie ustaw adresy (kolejne) pozostałych jednostek wewnętrznych 
w danej grupie. *5 

▪  Jeśli został zainstalowany kontroler podrzędny BC w systemie R2, 
adresy jednostek wewnętrznych należy ustawić w poniższy sposób.  
(1) Jednostka wewnętrzna podłączona do kontrolera BC (głównego)  
(2) Jednostka wewnętrzna podłączona do kontrolera BC (nr 1, podrzędny)  
(3) Jednostka wewnętrzna podłączona do kontrolera BC (nr 2, podrzędny) 
Ustaw adresy w ten sposób, aby (1) < (2) < (3) 

Po ustawieniu wszystkich jednostek wewnętrznych należy ustawić dowolną liczbę adresów w zakresie ograniczeń. 

Ustaw adres jednostki wewnętrznej o najniższym numerze jako adres urządzenia podstawowego w danej grupie na +100. 

Ustaw adresy głównego zdalnego kontrolera na +50.

Ustawienie adresu nie jest wymagane.

(*1)  W przypadku wykorzystywania indywidualnych systemów chłodniczych z systemem 
CITY MULTI (częściowo wykluczone) ustawienie adresu nie jest wymagane.  
Również w przypadku korzystania z podręcznego zestawu konfiguracyjnego ustawienie 
adresu nie jest wymagane. 

(*2) Ustawiając adresy zdalnego kontrolera M-NET na „200”, użyj „00”. 
(*3)  Ustawiając adresy dodatkowych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych na „100”, 

użyj „50”. 
(*4)  Jeśli adresy jednostek zewnętrznych pokrywają się z innymi systemami chłodniczymi, 

ustaw inny dostępny adres zgodnie z warunkami ustawienia. 

Ustaw adres jednostki wewnętrznej o najniższym numerze 
w systemie chłodniczym jednostki zewnętrznej na +50. 
Ustaw adresy jednostek zewnętrznych w tym samym układzie 
chłodniczym. 
OC, OS1 i OS2 zostaną automatycznie wykryte *6

Ustaw adres jednostki zewnętrznej w układzie chłodniczym na +1.
Ustaw [adres jednostki wewnętrznej o najniższym numerze podłączonej do kontrolera podrzędnego BC] + [50].
Automatyczne uruchomienie nie jest możliwe w przypadku podłączenia do podrzędnego kontrolera BC.

Grupie o najniższym numerze należy przyporządkować +200

Ustaw dowolny adres z zakresu pokazanego po lewej stronie. 

Ustaw dowolny adres z zakresu pokazanego po lewej stronie. 

Ustaw dowolny adres z zakresu pokazanego po lewej stronie. 

Ustaw dowolny adres z zakresu pokazanego po lewej stronie.

Ustawienie 
fabryczne 

Główny 

(*5)  Modele jednostek wewnętrznych wyposażone są w 2 lub 3 płyty sterujące do ustawiania 
adresów. 
(1)  Ustaw adres płyty sterującej nr 1 jako najniższy, a następnie ustaw adres płyty 

sterującej nr 2 jako „adres płyty sterującej nr 1 + 1”. 
(2)  Pamiętaj o ustawieniu adresu płyty sterującej nr 2 na „adres płyty sterującej nr 1 + 

1”, a następnie ustaw adres płyty sterującej nr 3 na „adres płyty sterującej nr 1 + 2”. 
(*6)  OC, OS1 i OS2 jednostek zewnętrznych w tym samym układzie chłodniczym zostaną 

automatycznie wykryte. Jeśli SW1 jednostki zewnętrznej zostanie ustawiony na nr 15 
(1111000000), na monitorze zewnętrznego sterowania LED wyświetlą się OC, OS1 i OS2. 

(*7) Kontroler BC obecny jest wyłącznie w systemie R2.

Konieczne ustawienia adresu i zakres adresów ustawienia zależą od konfiguracji systemu.

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Ustawienie adresu kontrolera M-NET 

Główny

(Jeśli powiążesz 2 zdalne kontrolery, należy ustawić główny 
i podrzędny przełącznik zmiany.)
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Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych, które można podłączyć 
do każdej jednostki zewnętrznej została określona w tabeli danych 
technicznych. 
A) 1 grupa jednostek wewnętrznych może składać się z 1-16 jednostek 

wewnętrznych 
� * �Układ przetwarzania OA GUF-RD(H) traktowany jest jako jednost-

ka wewnętrzna. 
B) Do 1 grupy można maksymalnie przydzielić 2 zdalne kontrolery; 

(zdalne kontrolery MA/ME nie mogą być równocześnie przydzielone 
do 1 grupy.) 

C) 1 jednostkę LOSSNAY można powiązać maksymalnie z 16 jednost-
kami wewnętrznymi; 1 jednostkę wewnętrzną można powiązać tylko 
z 1 jednostką LOSSNAY. 

D) Do kostki ze stykami TB3 w jednostce zewnętrznej można podłączyć 
maksymalnie 3 kontrolery systemu. 

 Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w danych 
technicznych systemu CITY MULTI.

 *  W przypadku podłączenia kontrolera systemu zgodnie z opisem 
w punkcie D) zachodzi ryzyko odcięcia zasilania kontrolera syste-
mu z podłączonej jednostki zewnętrznej. 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Podstawowe ograniczenia 
dotyczące systemu CITY MULTI 



Klimatyzator CITY MULTY       Jednostka Lossnay
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Jednostka Lossnay

Zdalny 
kontroler 
jednostki 
Lossnay 

System złożony z klimatyzatora CITY MULTI 
i powiązanej jednostki Lossnay

Jeśli pracuje klimatyza-
tor (1) lub (2), jednost-
ka Lossnay również 
będzie działała. 

Zdalny kontroler jed-
nostki Lossnay może 
pracować, nawet jeśli 
nie działa klimatyzator. 
*  Jest to również możliwe przy 

pomocy przycisku „Wentyla-
cja” na zdalnych kontrolerach 
ME, MA. 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

1 jednostkę 
Lossnay można 
powiązać 
maksymalnie 
z 16 jednostkami 
wewnętrznymi. 

2 lub więcej jednostek 
Lossnay nie można 
powiązać z 1 jednost-
ką wewnętrzną. 

Jednostka Lossnay 

Zdalny 
kontroler 
jednostki 
Lossnay 

Istnieje możliwość powiązania jednostek we-
wnętrznych z jednostką Lossnay przy pomocy 
scentralizowanego zdalnego kontrolera.
(AE200E, AT-50B itp.) 

Przykład scentralizowanego sterowania



Sterownik AT-50B
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Jednostka Lossnay nie jest wyposażona w scen-
tralizowany kontroler. Powiązanie przy pomocy 
przewodu powiązania jednostki Lossnay. 

Wyłącznie 
powiązanie 1:1 

Jednostka Lossnay podłączona do scentra-
lizowanego kontrolera, niezależne działanie 
jednostki Lossnay. 

Powiązanie 

(AE-200E, EW-50E itp.) 

Jednostka 
zewnętrzna 
Mr.SLIM 

Złącze do powiązania jednostki Lossnay (PAC-SB81VS) 

Jednostka Lossnay

Jednostka 
wewnętrzna 
Mr.SLIM 

Zdalny kontroler MA 

Adapter 
M-NET 

(wyposażenie 
opcjonalne)

System złożony z klima-
tyzatora Mr. Slim i powią-
zanej jednostki Lossnay

Powiązanie Mr.SLIM 
i jednostki Lossnay wy-
korzystuje scentralizo-
wany zdalny kontroler.

Klimatyzator Mr.SLIM  Jednostka Lossnay

Nie można użyć zdalnego 
kontrolera jednostki 
Lossnay.

Jednostka Lossnay może działać 
niezależnie w przypadku wyłączenia 
klimatyzatora Mr.SLIM. (Maksymalnie 
można powiązać 16 jednostek Mr.SLIM 
z pojedynczą jednostką Lossnay.) 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Jednostka Lossnay 

Zasilacz
(PAC-SC51KUA) 

Zdalny kontroler jednostki Lossnay

Scentralizowany kontroler do jednostki 
Lossnay wymaga zastosowania zasilacza. 

Należy zastosować zasilacz! 

  W przypadku scentralizowanego sterowania 
jednostką Lossnay wymagane jest źródło zasilania 
scentralizowanego zdalnego kontrolera (AT-50B itp.) 
i zdalnego kontrolera jednostki Lossnay. 

  Linia transmisyjna M-NET wymaga również zasto-
sowania zasilacza. 

  Jeśli scentralizowane sterowanie realizowane jest 
tylko przy pomocy kontrolerów AE-200E i EW-50E, 
bez wykorzystania zdalnych kontrolerów jednostki 
Lossnay, zastosowanie zasilacza nie jest wymagane. 
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Adapter M-NET 
(wyposażenie 
opcjonalne)

Zasilacz 
(PAC-SC51KUA)

Zasilanie z jednostki 
wewnętrznej. 

Zdalny kontroler MA 

W przypadku scentralizowanego sterowania klima-
tyzator Mr.SLIM wymaga zastosowania zasilacza.

Klimatyzator Mr.SLIM, w odróżnieniu od jednostki 
CITY MULTI, nie może zasilać przewodów scentra-
lizowanego sterowania z jednostek zewnętrznych 

  W przypadku scentralizowanego sterowania klimatyzato-
rem Mr.SLIM wymagane jest zastosowanie zasilacza do 
scentralizowanego zdalnego kontrolera (AT-50B itp.). 
*  Jeśli scentralizowane sterowanie realizowane jest tylko 

przy pomocy kontrolerów AE-200E i EW-50E, zastoso-
wanie zasilacza nie jest wymagane.

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

M-NET 
Linia trans-

misyjna

Zasilacz (PAC-SC-
51KUA) 

Zdalny kontroler ME (nie 
można zastosować zdal-
nego kontrolera MA)

W przypadku dużej 
liczby jednostek, 
należy zastosować 
układ wspomagania 
transmisji

Scentralizowane sterowanie klimatyzatorami 
pokojowymi wymaga zastosowania zasilacza.

A korzystając 
z bezprzewo-
dowego pilota 
zdalnego ste-
rowania?

(1)  Elementy działającego 
zestawu wykorzystujące 
scentralizowany zdalny 
kontroler i zdalny kontroler 
ME nie są wyświetlane na 
bezprzewodowym pilocie 
zdalnego sterowania. 

(2)  Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 
nie działa w przypadku 
zablokowania lokalnego 
zdalnego kontrolera 

  W przypadku scentralizowanego sterowania jednostką 
Lossnay wymagane jest źródło zasilania scentralizo-
wanego zdalnego kontrolera (AT-50B itp.) i zdalnego 
kontrolera jednostki Lossnay.

M-NET 
Linia trans-

misyjna

Interfejs kontrolera M-NET 
MAC-3331F

Kontroler AT-50BKontroler AT-50B
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Zasilacz 
(PAC-SC51KUA)

Jednostka Lossnay

Zdalny kontroler 
jednostki Lossnay

Maksymalna odległość między zasila-
czem i kontrolerem systemu lub zdal-
nym kontrolerem wynosi 200 m. 

Jaka jest długość przewodów w przypadku 
korzystania tylko z jednostki Lossnay, jed-
nostki Slim i klimatyzatora pokojowego?

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

W przypadku, gdy odległość scentralizowanego zdal-
nego kontrolera od jednostki Lossnay jest zbyt duża.

Zasilacz 
(PAC-SC51KUA)

Jednostka Lossnay 

 200 m

200 m

W przypadku skrzyżowania przewodów kontrolera M-NET w połowie drogi.

Maksymalna odległość między scen-
tralizowanym zdalnym kontrolerem 
i jednostką Lossnay wynosi 400 m.

200 m

200 m

Kontroler AT-50BKontroler AT-50B
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Duża liczba jednostek Lossnay wymagała zastoso-
wania układu wspomagania transmisji. 

Jednakże A+B+C ≤ 500 m

Zasilacz

Zasilacz

Układ wspomagania transmisji

A.  Odległość między scentralizo-
wanym zdalnym kontrolerem 
i zasilaczem: 200 m 

B.  Odległość między zasilaczem 
i układem wspomagania 
transmisji: 200 m 

C.  Odległość między układem 
wspomagania transmisji 
i końcem systemu (maks. od-
ległość od scentralizowanego 
zdalnego kontrolera): 200 m 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Kontroler AT-50B
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POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200

LAN

LAN

LAN

LAN

M-NET M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

Sterownik AE-200E

Sterownik AE-200E

Sterownik EW-50E

Sterownik EW-50E

Sterownik EW-50E

CITY MULTI Mr. SLIM
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Schemat konfiguracji systemu

200 jednostek wewnętrznych 
MOŻNA podłączyć (i sterować 
nimi) za pomocą 3 rozszerzo-

nych kontrolerów.

Do 50 
jednostek 

Do 50 
jednostek 

Do 50 
jednostek 

Do 50 
jednostek 

  Do 50 jednostek 
wewnętrznych

  W przypadku liczby jed-
nostek wewnętrznych 
przekraczającej 51

Zintegrowane oprogramowanie 
scentralizowanego sterowania (TG-2000A) 

lub przeglądarka internetowa 

LAN (100BASETX) 
Przełączany rozdzielnik HUB 

Zintegrowane oprogramowanie 
scentralizowanego sterowania (TG-2000A) 

lub przeglądarka internetowa 

*  Kontroler AE-50E można wykorzystać w przypadku podłączenia kontrolera 
EW-50E. 

*  W przypadku przydzielania poboru mocy przy pomocy kontrolera AE-200E, nie 
można wykorzystać systemu M-NET kontrolera AE-200E (wszystkie systemy 
zostały podłączone poprzez rozszerzony kontroler).

M-NET M-NET

CITY MULTI 
M-NET 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Adapter 
M-NET

Mr.SLIM

Kabel 
zasilający

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednost-
ka we-

wnętrzna

Adapter 
M-NET

Adapter 
M-NET

Adapter 
M-NET

Adapter 
M-NET

Kabel 
zasilający

Kabel za-
silający

Kabel 
zasilający

Kabel 
zasilający

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Scentralizowane sterowanie przy pomocy kontrolera AE-200E

LAN

LAN

LAN (100BASE-TX) 
Przełączany rozdzielnik HUB

Jednost-
ka we-

wnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 

Jednostka 
zewnętrzna 
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1.  Zintegrowane oprogramowanie 
scentralizowanego sterowania TG-2000A

2. Licencje 

Częściowe sterowanie do 2000 jednostek wewnętrznych.

  Umożliwia obsługę i monitorowanie do 2000 jednostek 
wewnętrznych oraz automatyczne wykrywanie stanu zmiany 
powiązania i wystąpienia usterki. Umożliwia również obsługę 
i monitorowanie urządzeń do użytku ogólnego. 

  Możliwość wyświetlania układu klimatyzatorów. Umożliwia obsługę 
i sterowanie klimatyzatorami ustawionymi przy pomocy planu piętra. 

  Możliwość uzyskania informacji o tendencji danych odnośnie WŁ./
WYŁ., ustawionych temperatur, temperatur w pomieszczeniach itp. 

  Umożliwia zapisywanie danych procentowej dystrybucji lub 
dystrybucji energii elektrycznej w poszczególnych grupach do 
pliku komputerowego w formacie CSV poprzez dystrybucję 
energii i funkcję wyliczania kosztów energii (opcja). 

  Automatyczna aktualizacja stanu powiązania i wystąpienia 
usterki.

Licencja umożliwia uzyskanie dostępu do opcjonalnych funkcji 
kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E. 
Licencje zawierają 24-miejscowy ciąg znaków, podzielony na 
rozdzielone łącznikiem sekcje złożone z 4 znaków. 
Ciąg znaków odnosi się do numeru licencji. Każdej licencji przypo-
rządkowany jest inny numer seryjny. 
W konsekwencji wydanie numeru licencji wymaga zawsze podania 
numeru producenta (numeru seryjnego). 
Po zarejestrowaniu numeru licencji możesz uzyskać dostęp do 
funkcji kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E. 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

Rodzaje licencji 

1. Pakiet licencji do zarządzania energią
Zarejestruj numer licencji kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E, 
żeby uaktywnić następujące funkcje.

(1) Sterowanie oszczędzaniem energii 
Ustawienie elementów sterowania w bloku umożliwia przeprowadze-
nie zmiany trybu oszczędzania energii w poszczególnych grupach. 

(2) Energooszczędne sterowanie odcięciem szczytowym 
Sterowanie wymaga oddzielnego zainstalowania kontrolera PI 
lub oprogramowania PLC (oprogramowanie do obliczania zużytej 
energii elektrycznej). Podłączenie licznika eneregii elektrycznej 
umożliwia pracę w trybie oszczędzania energii zgodnie z ilością 
wykorzystywanej energii. 

(3) Nadzór 
Umożliwia zbieranie i zapisywanie danych operacji klimatyzatorów. 
Licencja, łącznie z TG-2000A, umożliwia dystrybucję i wyliczanie kosz-
tów po stronie TG-2000A na podstawie zebranych danych operacji. 

(4) Monitorowanie energii 
Umożliwia rozpoznanie aktualnych warunków pracy klimatyzatorów 
oraz sprawdzenie skuteczności pomiarów energooszczędności.

2. Sterowanie powiązaniem
Korzystanie ze kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E umożliwia 
powiązane działanie podłączonych urządzeń DIDO do użytku 
ogólnego i wolny dostęp do jednostki wewnętrznej.

Zalety
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Miesiące produkcji zostały zastępczo oznaczone literami alfabetu A, B, C 
zamiast 10,11,12 (październik, listopad, grudzień).

Do czego służy numer seryjny?
Jeśli licencja kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E zostanie wyda-
na, będziesz potrzebować aktualnego numeru seryjnego (numeru 
producenta). W celu zamówienia licencji należy skontaktować 
się z biurem sprzedaży i podać numer seryjny wydrukowany na 
etykiecie opakowania produktu i na tylnym panelu rzeczywistego 
produktu.

Data produkcji (**dzień*miesiąc)
Rok produkcji (20**) +50 lub +70

Numer seryjny

* Nigdy nie występuje: 2B182-001, gdzie 
„2B” oznacza nieznany dzień miesiąca. 

Procedura sprawdzania numeru seryjnego scentra-
lizowanego kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E

Opakowanie Rzeczywisty produkt (panel tylny)

Serial number
Ver.

<Ver> oznacza domyślne wersje fabryczne 

Elementy etykiety

Numer seryjny 

Wersja oprogra-
mowania

Procedura sprawdzania numeru seryjnego po zain-
stalowaniu i włączeniu zasilania kontrolera AE-200E. 

Po zamontowaniu kontrolera AE-200E/AE-50E w odpowiednim miejscu sprawdź 
numer seryjny i usuń powłokę powierzchniową z urządzenia głównego. Numer 
seryjny: ***** ‒ *** widoczny jest po prawej stronie u dołu pod panelem 
dotykowym. Włącz zasilanie. Po naciśnięciu przycisku „Konserwacja” na wy-
świetlaczu pojawi się okno logowania. Numer producenta ***** ‒ ***, który 
pojawi się po lewej stronie u dołu wyświetlacza będzie numerem seryjnym. 

Wyświetlany numer 
to raczej numer pro-
ducenta niż numer 
seryjny

Po naciśnięciu przyci-
sku „Konserwacja” na 
wyświetlaczu pojawi 
się okno logowania. 

Koncepcja scentralizowanego 
sterowania

<przykład> 21665-001
21 czerwca 2015 r.
Nr producenta 001 

Etykieta

Etykieta



CN51
CN51 CN52 CN32 CN41

CN3D CN3S
CN51 CN52 CN32 CN41

PAC-SA88HA-E

CN5

(AE-200E)
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 Tabela funkcji wejścia zewnętrznego
Tryb ustawień 

[Demand(Level signal)/Not in use] 
(żądanie (sygnału poziomu)/nie 
używany] (ustawienie fabryczne) 

[Emergency Stop (Level 
signal)] (zatrzymanie awaryjne 
(sygnał poziomu)) 

Opis

Wybierz ten tryb w przypadku wprowadzania poziomu żądania przy pomocy 
sygnału poziomu, lub jeśli nie wykorzystujesz funkcji zewnętrznego wejścia 
sygnału. Zostanie wprowadzony sygnał żądania o 4 różnych poziomach. 

W przypadku wykorzystania sygnału poziomu wszystkie klimatyzatory 
podłączone do kontrolera AE-200E lub AE-50E/EW-50E zostaną 
jednocześnie zatrzymane awaryjnie. podczas zatrzymania awaryjnego 
operacja wł./wył. z lokalnego zdalnego kontrolera zostanie zablokowa-
na. Operacja wł./wył. i ustawienia zablokowania/odblokowania na kon-
trolerze AE-200E lub AE-50E/EW-50E zostaną również zablokowanie. 
Zostanie wprowadzony sygnał żądania o 3 różnych poziomach. 

W przypadku wykorzystania sygnału poziomu wszystkie klimatyzatory 
podłączone do kontrolera AE-200E lub AE-50E/EW-50E zostaną jednocześnie 
uruchmione lub zatrzymane. Operacja wł./wył. za pomocą lokalnych zdalnych 
kontrolerów zostanie zablokowana. Operacja wł./wył. i ustawienia zablokowania/
odblokowania na kontrolerze AE-200E LUB AE-50E£W-50E zostaną również za-
blokowanie. Operacje wynikające z harmonogramu nie zostaną przeprowadzone. 

Użycie sygnału impulsowego spowoduje, że wszystkie klimatyzatory 
podłączone do kontrolera AE-200E lub AE-50E/EW-50E jednocześnie roz-
poczną pracę lub zostaną zatrzymane, albo obsługa przy pomocy lokalnych 
zdalnych kontrolerów zostanie zablokowana lub jednocześnie odblokowana. 

[ON/OFF (Level signal)] (wł./
wył. (sygnał poziomu))

[ON/OFF/Prohibit/Permit
(Pulse signal)] (wł./wył./
zablokowanie/odblokowanie 
(sygnał impulsowy)) 

Zalety systemu MELANS

System CITY MULTI™ można monitorować lub sterować nim 
przy pomocy sygnałów przesyłanych do/z zewnątrz, ponie-
waż płyty sterujące jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
zostały wyposażone w złącza sygnału wejściowego/wyjścio-
wego. Użycie tych złącz umożliwia niezależne sterowanie po-
szczególnymi jednostkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. 
Korzystanie ze złącz wejścia/wyjścia wymaga przygotowania 
w miejscu instalacji dedykowanego adaptera (wyposażenie 
opcjonalne) i obwodu przekaźnika.

Specyfikacja złącza wejścia/wyjścia
Jednostka zewnętrzna

Urządzenie główne kontrolera AE-
-200E/AE50E/ EW-50E wyposażone 
jest w FUNKCJĘ wejścia/wyjścia 
zewnętrznego. Ta funkcja umożliwia 
monitorowanie każdego kontrolera 
AE-200E/AE-50E/EW-50E poprzez 
zewnętrznej wejście/wyjście. Pa-
miętaj o zakupieniu PAC-YG10HA 
(opcjonalnego przewodu), jeśli chcesz 
wykorzystać kontroler AE200E.

Wyposażenie opcjonalne:
PAC-YG1 OHA 

*  Pracy urządzeń do użytku ogólnego podłączonych poprzez kontroler DIDO (PAC-YG66DCA) nie można jednocześnie uruchomić lub zatrzymać przy pomocy sygnału zewnętrznego wykorzystując 
funkcję wejścia, dopóki nie zostanie wybrany tryb [Emergency Stop (Level signal)] (zatrzymanie awaryjne (sygnał poziomu)) i odpowiednie przełączniki na kontrolerze DIDO nie zostaną ustawione.

Funkcja żądania / 
tryb cichej pracy

Użyj złącze CN3D. Umoż-
liwia sterowanie jednostką 
zewnętrzną poprzez 
wejście zewnętrzne. 

Odległość od kontro-
lera PAC-SC36NA-E 
do płyty jednostki we-
wnętrznej nie powinna 
przekraczać 10 m. 

Stan błędu 
Użyj złącze CN51. 
Przywoływanie sygnału 
z jednostki zewnętrznej do 
wyjścia zewnętrznego. 

Długość przewodów 
adaptera wynosi 3 m. 

Zapoznaj się z opi-
sem na stronie 50.

W przypadku

W przypadku

W przypadku

W przypadku

Żeby przywrócić 
stan pracy

Powiązanie przy po-
mocy karty dostępu 

Wyposażenie 
opcjonalne

Wyposażenie 
opcjonalne

Wyposażenie 
opcjonalne

Wyposażenie 
opcjonalne

Opis 

Opis 

Opis 

Opis 

Złącze CN51 wykorzystywane jest do 
przesyłania sygnału stanu pracy lub 
błędu. Złącze CN52 wykorzystywane 
jest do przesyłania sygnału trybu 
pracy/stanu pracy termostatu.

Elementy ograniczające 

Elementy ograniczające 

Elementy ograniczające 

Elementy ograniczające 

Jeśli wiele jednostek wewnętrznych 
zostanie zgrupowanych, należy 
pamiętać o podłączeniu ich do płyty 
elektronicznej jednostki wewnętrz-
nej (urządzenia głównego).

Zapoznaj się z opi-
sem na stronie 49.

Użyj złącze CN32.
Długość przewodów od 
RACSE55RA do jednostki 
wewnętrznej nie powinna 
przekraczać 10 m.

Zapoznaj się z opi-
sem na stronie 49.

Przykład systemu

W trybie cichej pracy 

Pomarańczowy
Brązowy

Czerwony

Do CN3D na 
płycie sterującej 
jednostki 
zewnętrznej 
(biały)

Nie wolno korzystać. Należy starannie zaizolować 
taśmą izolacyjną.

Funkcja zewnętrznego wejścia/wyjścia 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Lokalny zdalny kontroler

Jednostka zew
nętrzna

Jednostka w
ew

nętrzna

K
ontroler system

u

Okablowanie lokalne

SW2... ON (Wł.): Tryb cichej pracy
 OFF (wył.): Normalne działanie
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L1

L2
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Opis elementów

(1) PAC-SA88HA-E 

SW: zdalny przełącznik wł./wył.  
L1: wskaźnik stanu urządzenia 
L2: wskaźnik błędu 
X : przekaźnik (punkt styku, 1 mA, prąd stały) 
Y, Z: przekaźnik Zakres napięcia na styku >= 15 V, prąd stały 
 Zakres natężenia prądu na styku >= 0,1 A. 
 Minimalne obowiązujące obciążenie =< 1 mA, prąd stały

Maksymalna długość przewo-
dów wynosi 10 m 
*  Każde naciśnięcie przełączni-

ka SW (przerwanie impulsu) 
spowoduje wł./wył. 

L1: wskaźnik stanu pracy ** 
 Wyjście silnika wentylatora (SW1-5 wył.) 
 Termostat wł. (SW1-5 wł.) 
L2: wskaźnik trybu chłodzenia/osuszania 
L3: wskaźnik trybu ogrzewania 
X, Y, Z: przekaźnik (cewka o stałym napięciu 12 V (prąd stały), pobór mocy 0,9 W lub mniej) 

(2) PAC-SE55RA-E 
Adapter zewnętrznego wejścia do jednostek wewnętrznych. Adapter PAC-
-SE55RA-E umożliwia podłączenie klimatyzatorów wykorzystujących obwody 
zewnętrzne (lokalnie zainstalowane obwody) oraz podłączenie do płyty elektro-
nicznej jednostki wewnętrznej. W przypadku zainstalowania adaptera zewnętrz-
nego wejścia PACSE55RA-E, zmiana procedury podłączenia do obwodów 
zewnętrznych umożliwia uzyskanie różnych rodzajów konfiguracji działania. 

Procedura standardowego podłączenia
Adapter zdal-
nej obsługi 

Przełącznik uruchomienia/zatrzymania
Umożliwia uruchomienie/zatrzymanie pracy jednostki wewnętrznej.

Zalety systemu MELANS

W celu przeprowadzenia operacji żądania (przykładowe podłączenie)

Zasilanie

(3) PAC-SC36NA-E 
Adapter zewnętrznego wejścia do jednostek zewnętrznych. Ten adapter umoż-
liwia podłączenie jednostki zewnętrznej do płyty elektronicznej, która steruje 
operacją żądania, pracą w trybie nocnym i innymi funkcjami klimatyzatora. 

Okablowa-
nie lokalne 

Do złącza CN3D 
na płycie jednostki 
zewnętrznej (biały) 

Nie wolno korzystać. 
Pamiętaj o zaizolowaniu. 

(4) PAC-SC37SA-E 
Złącze sygnału wyjściowego do jednostek zewnętrznych. Adapter 
umożliwia przywołanie wyjść wskazujących działanie oddalonego 
klimatyzatora i własne monitorowanie klimatyzatorów. 

Żółty

Zielony

Płyta sterująca jed-
nostki zewnętrznej

L1: wskaźnik pracy kompresora
L2: wskaźnik kontroli wyświetlacza 

X1, X2, L1 i L2 to lokalnie zainsta-
lowane obwody

Zasilanie 
przekaźnika

Zasilanie 
przekaźnika

Zdalna płyta elektroniczna

Zdalna płyta elektroniczna

Obwód przekaźnika

Obwód przekaźnika

Płyta sterująca jed-
nostki wewnętrznej

Płyta sterująca jed-
nostki wewnętrznej

Pomarańczowy
Brązowy

Czerwony

Maksymalna długość 
przewodów wynosi 10 m

Przełącznik wyboru 
Umożliwia wybór pracy/
zatrzymania za pomocą 
zewnętrznego obwodu lub 
zdalnego sterowania (*)
(*) Obejmuje również kontroler sys-
temu (scentralizowany kontroler). 

Przykładowe podłączenie 

Złącze sygnału wyjściowego
(PAC-SC37SA-E) 

SW1... ON (wł.) : operacja żądania  
OFF( wył.) : normalne działanie 

Okablowanie lokalne
Pomarańczowy

Płyta sterująca jed-
nostki zewnętrznejZasilanie

Maksymalna dopuszczalna długość 
okablowania wynosi 10 m.

Pomarań-
czowy1

Brązowy3

Czerwony2
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Schemat układu

Przełącznik karty

Przykłady powiązanego działania
a. Powiązane działanie z kartą dostępu 
Sterowanie powiązanym działaniem z kartą dostępu często stosowane 
jest w hotelach innych miejscach. Powiązane działanie z kartą dostępu 
to funkcja umożliwiająca powiązane działanie klimatyzatorów z czytni-
kami kart dostępu oraz wł. i wył. klimatyzatorów w pokojach dla gości. 
Pozwala zwiększyć oszczędność energii oraz wydajność zarządzania 
pokojami dla gości. 

Wysuń

Czytnik kart

Płyta sterująca jed-
nostki wewnętrznej

Wysunięcie karty dostępu z czytnika kart zatrzymuje pracę jednostki 
wewnętrznej.

Powiązane działanie z kartami dostępu, umożliwia-
jącymi wchodzenie i wychodzenie z pokoi dla gości, 
zapobiega przed nieuważnym pozostawieniem przez 
użytkownika włączonego zasilania klimatyzatora, zwięk-
szając efektywność zarządzania pokojami dla gości.

Zalety systemu MELANS

Model podstawowy

Sygnał zatrzymania

Brak działania w przy-
padku pożaru lub innego 
niebezpieczeństwa

b. Powiązane działanie w przypadku pożaru 
Powiązane działanie w przypadku pożaru występuje w chwili wybuchu 
pożaru poprzez wymuszenie zaprogramowanego wyłączenia klimaty-
zatorów, wentylatorów i innych urządzeń. 

Sygnały alarmu pożarowego i bezpieczeństwa wysyłane są do 
kontrolera AE-200E/AE-50E/ EW-50E poprzez punkty styku. 

  W przypadku pożaru praca wszystkich urządzeń podłączonych 
do kontrolera AE-200E/AE-50E/EW-50E zostanie zatrzymana 
(obsługa przy pomocy zdalnego kontrolera zablokowana)

W przypadku odebrania sygnału alarmowego o wybuchu pożaru 
z układu alarmu pożarowego, praca odpowiednich jednostek we-
wnętrznych (lub Lossnay) zostanie zatrzymana i zablokowana ope-
racja uruchomienia/zatrzymania w lokalnym zdalnym kontrolerze. 
*  Po anulowaniu sygnału pożarowego operacja uruchomienia/

zatrzymania przy pomocy lokalnego zdalnego kontrolera będzie 
możliwa. 

*  Nie wolno wykorzystywać powiązanego działania do sterowania 
zapobieganiu wypadkom lub zagrożeniom

Adapter zdalnego wł./wył.

Maks. 10 m

Izolacja

Brązowy

Czerwony

Pomarań-
czowy

Sygnał alarmu poża-
rowego (podzielony)

Wejście obowiązkowe

Rozdzielnik HUB

Jednostka wewnętrzna

Działanie 
zablokowane

Zdalny kontroler
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Komentarz!Komentarz!

Scentralizowane sterowanie: do 50 jednostek!

Możliwość podłączenia do 50 jednostek!

Przedłużenie podłączenia scentralizowanego 
kontrolera jednostki zewnętrznej

Przedłużenie podłączenia scentralizowanego 
kontrolera jednostki zewnętrznej

Można podłączyć do 50 
jednostek wewnętrznych 

(włącznie z jednostką 
Lossnay)!

Podłączenie 50-tej 
jednostki wewnętrznej nie 
jest możliwe. W ten sposób 
zwiększa się wydajność 
systemu.

Zalety systemu MELANS

Scentralizowane sterowanie niektórych jednostek we-
wnętrznych z pomieszczenia zarządzania obiektem w cią-
gu dnia oraz pomieszczenia ochrony w porze nocnej. 

Kontroler główny

Pomieszczenie sterowania

Podczas scentralizowane-
go sterowania niektórych 
urządzeń z oddzielnych 
lokalizacji można ustawić 
kontroler systemu jako 
zdalny kontroler główny 
podrzędnego zdalnego kon-
trolera oraz przeprowadzić 
rejestrację grupy ze zdalne-
go kontrolera głównego.

Kontroler 
podrzędny

Liczba jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia

Pomieszczenie ochrony

Kontroler 
AT-50B

Kontroler 
AT-50B

Kontroler AT-50B

Kontroler AT-50B



PAC-
SF46EPA

BAC-HD150

LMAP04-E

PAC-YT40ANRA

PAC-YT40ANRA

EW-50E
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1 jednostka wewnętrzna może być sterowana 
za pomocą maks. 5 zdalnych kontrolerów.

Zdalny kontroler i kontroler sys-
temu umożliwiają podłączenie do 
50 jednostek wewnętrznych.

Kontroler EW-50E jest 
równorzędny ze kontrole-
rem systemu.

Przełączany 
rozdzielnik 

HUB

Zalety systemu MELANS

Zdalny kontroler MA 

Zdalny kontroler MA 

Zdalny kon-
troler MA 

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 
sterowania 

Kontroler ME 
(główny)

Kontroler ME 
(podrzędny)

(główny) 

(główny) 

(podrzędny)

(podrzędny)

Zdalny kon-
troler ME 

Zdalny kon-
troler ME 

Kontroler AT-
-50B

Kontroler AT-
-50B

Kontroler 
AE-200E

Kontroler EW-50E

Kontroler AT-
-50B

Kontroler AT-
-50B

Kontroler AE-
-200E

Kontroler AE-
-200E

Kontroler AT-
-50B

Kontroler AT-
-50B

Kontroler AE-
-200E

Kontroler AE-
-200E
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(1)  Podłączenie do linii transmisyjnej między 
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 

(2)  Podłączenie do linii transmisyjnej scentrali-
zowanego sterowania i zasilanie z jednostki 
zewnętrznej 

(3)  Podłączenie do linii transmisyjnej scentrali-
zowanego sterowania i zasilanie z zasilacza 
(PAC-SC51 KUA)

(1)  W przypadku podłączenia do linii transmisyj-
nej między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną

Kontroler systemu korzysta z zasilania linii transmisyjnej M-
-NET. 

<Sposoby podłączenia zasilania>

Zasilanie

Zasilanie 
ze złącza 
CN40

Linia transmisyjna scen-
tralizowanego sterowania

Kontroler 
systemu

Zdalny kontroler MA

Zasilanie

Zasilanie TB7: 
Złącze CN40 = zasilanie 
Złącze CN41 = brak zasilania

Zdalny kontroler MA 

(fabrycznie nowe urządzenie)

Zalety systemu MELANS

Zasilanie z jednostki zewnętrznej

*  Liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 
zależy od zdalnych kontrolerów ME i kontrolerów systemu 

Zdalny kontroler ME

Zdalny kontroler ME

a. Linia M-NET jednostki wewnętrznej 
b. Zasilanie zdalnego kontrolera ME 
c.  Zasilanie kontrolera systemu pod-

łączonego do linii transmisyjnych 
między jednostkami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi

Zdalny kontroler MA zasilany jest z jednostki wewnętrznej

Kompozycja systemu

Linie transmisyjne jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych

Nie zmieniaj stanu złącza CN41

Linie transmisyjne jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych

1-fazowe, 230-240 V3-fazowe, 380-400-415 V 
208-230 V

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie jednostki wewnętrznej i zdalnego kontrolera ME z jednostki zewnętrznej

Wymagany jest układ wspomagania transmisji (PAC-SF46EPA) w zależno-
ści od liczby jednostek wewnętrznych i zdalnych kontrolerów ME
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(2)  W przypadku podłączenia do linii trans-
misyjnej scentralizowanego sterowania 
i zasilania z jednostki zewnętrznej

(3)  W przypadku podłączenia do linii transmisyjnej 
scentralizowanego sterowania i zasilania z zasi-
lacza (PAC-SC51KUA)

Kontroler 
systemu

Zasilacz 

Kontroler 
systemu

Zasilanie

Nie zmieniaj stanu złącza CN41

Linia 
transmisyjna 
scentrali-
zowanego 
sterowania

Zdalny kontroler MA

Linie transmisyjne jednostek we-
wnętrznych i zewnętrznych

Nie zmieniaj stanu 
złącza CN41

Nie zmieniaj 
stanu złącza 
CN41

Zdalny kontroler MA

Zalety systemu MELANS

Żeby zapewnić odpowiednią komunikację między jednostką 
zewnętrzną, jednostką wewnętrzną, jednostką LOSSNAY, układem 
przetwarzania OA GUF-RD(H) i kontrolerami, wydajność transmisji 
w standardzie M-NET powinna być przestrzegana. W niektórych 
przypadkach układ wspomagania transmisij należy wykorzystywać 
z uwzględnieniem poboru mocy jednostki wewnętrznej (moc P20-
-P140 to równowartość 1), równowartości poboru mocy lub zasilania 
innych urządzeń wymieniowych w Tabeli 5-1 i Tabeli 5-2. 

Zapewnienie odpowiedniej kontroli 
komunikacji w standardzie M-NET

Linie transmisyjne jednostek we-
wnętrznych i zewnętrznych

Linia transmisyjna scentra-
lizowanego sterowania

Zdalny kontroler MA

Linie transmisyjne jednostek we-
wnętrznych i zewnętrznych

Linie transmisyjne jednostek we-
wnętrznych i zewnętrznych

Zdalny kontroler MA
Zasilanie



P15-P140
GUF-50, 100
PAC-AH125M-J
PAC-AH140M-J

P200, P250
PAC-AH250M-J
PAC-AH500M-J

LGH-RX-E

071 2 6 5 0 0.25 0.5

CMB P100VM-E-BU P200VM-E1-AU
P200VM-E2-AU

PAR-31MAA
PAR-21MAA
PAC-YT52CRA
PAR-FA32MA
PZ-60DR-E

PZ-52SF-E
PAC-YG60MCA
PAC-YG66DCA
PAC-YG63MCA

PAR-U02MEDA
PAC-IF01AHC-J

AE-200E
AE-50E

EW-50E AG-150A

0.500 1.5 0 1 0.5 2 0 0

AT-50B LMAP04U-E
BAC-HD150

PAC-YT40ANRA CMS-MNF-B CMS-MNG-E MAC-333IF
PAC-SF83MA-E

0 1.5
AE-200E/AE-50E EW-50E

32
PAC-SF46EPA

25
PAC-SC51KUA

5
PAC-YG50ECA

6
BAC-HD150
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P100VM-E1-AU
P100VM-E2-AU
EP100VM-E1-AU
EP100VM-E2-AU
P140VM-E1-AU
P140VM-E2-AU

1
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Jednostka wewnętrzna, 
układ przetwarzania OA

Wydajność 

Jednostka 
wewnętrzna

Wydajność 

Jednostka 
LOSSNAY

Scentralizowany zdalny kontroler

* Zdalne sterowanie: zdalny kontroler 

Kontroler 
BC Jednostka PWFY

Kontroler WŁ./
WYŁ.

 
Układ przetwarzania MN

Zdalny kontro-
ler MA Zdalny kontroler ME/adapter

M-NET 
Interfejs/przetwornik Jednostka zewnętrzna

Pobór mocy złącza TB7

Układ wspomagania transmisji Zasilacz Rozszerzony kontroler ADAPTER BM Kontroler systemu Jednostka zewnętrzna

Złącza TB3 i TB7 ogółem*1

Jednostka zewnętrzna

Tylko złącze TB7

Tabela 5-1 Równowartość poboru mocy

Tabela 5-2 Równowartość poboru mocy 

*1  Zastosowanie PAC-SC51KUA do zasilania po stronie złącza TB7 wyklucza 
konieczność zasilania z jednostki zewnętrznej na złączu TB7. Dlatego 
równowartość poboru mocy samego złącza TB3 wyniesie 32. Nie dotyczy 
modelu PUMY. 

Równowartość mocy transmisji układu wspomagania 
transmisji PAC-SF46EPA wynosi 25. 

Równowartość poboru mocy podana w Tabeli 5-1 i Tabeli 
5-2 umożliwia zaprojektowanie PAC-SF46EPA w systemie 
klimatyzacji w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji 
systemu zgodnej z A, B, C. 

*2  Kontrolery AE-200E/AE-50E zostały wyposażone w wewnętrzną 
funkcję zasilania linii transmisyjnej M-NET. Moc, której jest w sta-
nie dostarczyć kontroler AE-200E lub AE50E, stanowi równowar-
tość mocy wymaganej przez przetwornik MN (CMS-MNG-E) do 
przeprowadzania czynności serwisowych.

5-2-A)  Po pierwsze należy obliczyć całkowitą liczbę jednostek we-
wnętrznych, układów przetwarzania OA oraz zdalnych kontrole-
rów ME i kontrolerów systemu od złącza TB3 po stronie złącza 
TB3. Jeśli całkowita liczba jednostek dochodzi do 40*3, należy 
ustawić PACSF46EPA. W tym przypadku jednostki wewnętrzne 
o mocy P200 i 250 należy liczyć jako 2 jednostki wewnętrzne, 
ale NIE należy liczyć zdalnych kontrolerów MA i PZ-60DR-E. 
*3 1 kontroler AT-50B odpowiada 5 jednostkom. 

5-2-B)  Po drugie należy obliczyć całkowity pobór mocy transmisji po stro-
nie złącz od TB7 do TB3. Jeśli całkowity pobór mocy dochodzi do 
wartości 32, należy ustawić PAC-SF46EPA. Jeśli PAC-SC51KUA 
lub inny kontroler z wewnętrznym zasilaczem, np. PAC-YG50ECA, 
wykorzystywany jest do zasilania po stronie złącza TB7, obliczenia 
należy dokonać tylko od strony złącza TB3. 

5-2-C)  Po trzecie należy obliczyć całkowity pobór mocy transmi-
sji od złącza TB7 po stronie złącza TB7. Jeśli całkowity 
pobór mocy dochodzi do 6, należy ustawić PACSF46EPA. 

Zalety systemu MELANS



 

63 64

Bez korzystania z zasilacza 

Kontroler systemu można aktywować zmieniając złącze 
płyty sterującej jednej z jednostek zewnętrznych z CN-41 
na CN-40

Obniżenie kosztów (nie zachodzi konieczność zakupu dodatkowego zasilacza) 

W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia zasilania jednostki ze-
wnętrznej podczas przeprowadzania czynności serwisowych zdalny kon-
troler systemu nie jest zasilany. W ten sposób cały system jest sprawny. 

Wybierz 1 jednostkę zewnętrzną jako źródło zasilania i zmień podłączenie na 
płycie sterującej tej jednostki zewnętrznej ze złącza CN-41 na CN-40. Jednostka 
zewnętrzna będzie zasilała interfejs M-NET i zdalny kontroler systemu poprzez 
przewód A, a także aktywować działanie zdalnego kontrolera systemu. Istnieje 
możliwość sterowania wieloma grupami w różnych układach chłodniczych bez 
zastosowania PSU, jeśli moc jest wystarczająca. 

Zalety systemu MELANS

W przypadku BRAKU zasilania z jednostki zewnętrznej, 
która zasila system 

Przerwa 
w zasilaniu / 

wyłączenie za-
silania podczas 
przeprowadza-
nia czynności 
serwisowych

W przypadku braku zasilania zdalny kontroler sys-
temu nie może działać (ponieważ scentralizowane 
sterowanie całego systemu nie jest możliwe) 

1 grupa w
 innym

 układzie 
chłodniczym

 
Wymagany zasilacz 

Zalety
Wady

Sterowanie

Sterowanie

1 grupa w
 innym

 układzie 
chłodniczym

Sterowanie
Sterowanie

Zasilanie

Kontroler 
AT-50B

Złącze CN41

Złącze CN41

Złącze CN41

Kontroler 
AT-50B



LAN

M-NET

LAN

LAN

LAN

M-NET
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W przypadku zastosowania kontrolera AE-200E

Rozdzielnik HUB Rozdzielnik HUB

W przypadku wykorzystania kontrolera AE-200E nie jest 
wymagane zastosowanie zasilacza, jeśli linia transmisyjna 
scentralizowanego sterowania nie zawiera urządzeń wy-
magających zasilania, np. zdalnych kontrolerów systemu.

Zalety systemu MELANS

W przypadku zastosowania kontrolera AE-200E i AT-50B

Zasilacz

*  W przypadku podłączenia zasilacza do linii transmisyjnej do scentra-
lizowanego sterowania, usuń złącza (CN21) znajdujące się na tylnym 
panelu kontrolera AE-200E. 

W przypadku zainstalowania kontrolera AT-50B zasilane-
go z jednostki zewnętrznej kontroler AT-50B przestanie 
działać, jeśli wyłączy się bezpiecznik jednostki zewnętrznej 
lub zostanie uszkodzona jej płyta elektroniczna. Dlatego 
zalecana jest instalacja zasilacza.

Kontroler 
AE-200E

Kontroler AT-50B

Kontroler 
AE-200E*



6
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W przypadku zastosowania kontrolera AE-200E 

200 m do jednostki 
zewnętrznej najbardziej 
oddalonej od kontrolera 
AE-200E

Odległość od scentra-
lizowanego kontrolera 
do najdalszej jednostki 
wewnętrznej wynosi 
500 m.
Najdłuższa odległość 
między jednostkami 
wewnętrznymi wynosi 
500 m.

Zalety systemu MELANS

Kontroler AT-50B 

Maksymalna odległość 
między zasilaczem i scen-
tralizowanym kontrolerem 

wynosi 200 m.

Maksymalna odległość mię-
dzy zasilaczem i jednostką 
wewnętrzną wynosi 200 m.

200 m

Scentralizowany kontroler AT-50B

Maksymalna odległość 
od scentralizowanego 
kontrolera do jednostki 
wewnętrznej wynosi 500 m

200 m

200 m

Ograniczenie długości okablowania

200 m

200 m

Zasilacz

Kontroler 
AE-200E



M-NET
LAN

M-NET

M-NET

M-NET
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Ograniczenia dotyczące podłączenia kontrolerów od EW-50E do AE-200E

(1)  Funkcje zewnętrznego wejścia/wyjścia 
kontrolera AE200E i EW-50E

(2)  Wejście sygnału w konfiguracji ze kontrolerami 
AE-200E i EW-50E 

Uaktywnij funkcje zewnętrznego wejścia i wyjścia oraz sygnału po-
ziomu żądania w poszczególnych kontrolerach AE-200E i EW-50E. 

Zatrzymanie awa-
ryjne + poziom 

żądania 

Zatrzymanie awaryjne + sygnał poziomu żądania 

Zatrzymanie awaryjne + sygnał poziomu żądania 

Istnieje również możliwość wprowadzenia sygnału poziomu 
żądania tylko do kontrolera AE-200E i monitorowania poziomu 
żądania do kontrolera AE-200E w kontrolerze EW-50E. 
Jednak w tym przypadku możliwe jest opóźnienie do 1 minuty 
podczas przeprowadzania żądania sterowania.
*  Istnieje możliwość wykorzystania kontrolera AE-50E do 

kontrolera EW-50E.

Zalety systemu MELANS

Podłączenie rozszerzonego kontrolera

Zatrzymanie awaryjne + sygnał poziomu żądania

Kontroler 
AE-200E

Kontroler EW-50E (1)

Kontroler EW-50E (2)

Kontroler EW-50E (3)
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Usterka 

Studium przypadku

Plan biurowca A 

Nie tylko scentralizowane sterowa-
nie, operacje wł./wył., przełączanie 
trybu pracy i zmiana ustawionej tem-
peratury, ale również możliwość usta-
wienia harmonogramu tygodniowego 
i zablokowania operacji za pomocą 
lokalnego zdalnego kontrolera. 

Pomieszczenie sterowania

Korytarz EV

Korytarz EV

Biuro

Biuro

BIURO 

Scentralizowane sterowanie z pomieszcze-
nia sterowania (sterowanie zaplanowane)
●  Operacja wł./wył., przełączenie trybu pracy i zmiana ustawionej 

temperatury w każdej grupie 
●  Monitorowanie wszystkich jednostek wewnętrznych 
●  Ustawienie tygodniowego harmonogramu wł./wył. zgodnie z godzina-

mi pracy biura  
Ustawienie harmonogramu temperatury zapewnia oszczędność energii 

Kontroler AT-50B 

Kontroler AE-200E

W przypadku usterki 
klimatyzatora wyświe-
tla się 4-znakowy kod 

błędu.

Wejście i korytarz 

Plan biurowca B

Biuro Lokalny zdalny 
kontroler pozostaje 
niezmieniony podczas 
sterowania pracą 
w trybie wentylacji 
(przy wyłączonym 
termostacie)

Lokalny zdalny kon-
troler i komputer (PC) 
można skonfigurować 
w ten sam sposób

Możliwość konfiguracji ustawień i obsługi za pomocą oprogramowania Office 
Automation (OA) opartego na przeglądarce internetowej w komputerze (PC)

Wykorzystaj Internet Explorer (wersja 8, 9, 10, 11). Wykorzystaj oprogramowanie 
Java Plug-in by Oracle (wersja 1.8.0_25. lub nowsza). 
Nazwa Microsoft jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlo-
wym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 
Nazwy Oracle i Java są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami 
handlowymi firmy Oracle Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wykorzystanie kontrolera AE-200E do automatycznej obsługi i monitorowania 
energooszczędności klimatyzatorów przy pomocy przeglądarki internetowej 
●  Wykorzystanie istniejących komputerów (PC) do obsługi przeglądar-

ki internetowej (zbędne inwestowanie środków w nowe komputery) 
●  Automatyczne wł./wył. zgodnie z godzinami pracy biura z wykorzy-

staniem timera tygodniowego 
●  Automatyczna praca poprzez ustawienie harmonogramu tygodnio-

wego lub rocznego w trybie chłodzenia/ogrzewania 
●  Wygodna dla użytkowników stała praca w trybie oszczędzania energii 

Sieć LAN wewnątrz budynku

Propozycje 

Usterka 

Pomieszczenie sterowania
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Określenie urządzeń docelowych (obszaru):
Blok operacyjny (wszystkie 5 grup) 

Oszczędność energii podczas krótkich przerw: 
Ustawienie czasu przerwy na 0, 3, 6, 9, 15, 30 

minut po każdych 30 minutach pracy (ustawie-
nie losowe) (Zmiana po 3 minutach blokady.)

Przykład
W przypadku 5 grup jednostek wewnętrznych, gdzie każda 
grupa obejmuje określoną powierzchnię budynku (1 blok), 
i sterowanie oszczędnością energii odbywa się przez 6 minut.

Możliwość pracy jednostek wewnętrznych 
na zmianę - zapewnia oszczędność energii 
i utrzymanie komfortowych warunków. 

Studium przypadku

Grupa 1 

Grupa 2 

Grupa 3 

Grupa 4 

Grupa 5
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Możliwość zabloko-
wania operacji, żeby 
uniemożliwić uczniom 
obsługę kontrolera bez 
zezwolenia. 

Sterowanie wł./wył. 
wszystkich klimatyzatorów, 
możliwość zablokowania 
pewnych funkcji lokalnego 
zdalnego kontrolera poprzez 
ustawienie blokady, monito-
rowanie błędów 

Pokój nauczycielski

W przypadku połączenia 2 kontrolerów systemu
●  Możliwość sterowania temperaturą i przełączania trybu pracy za 

pomocą zdalnego kontrolera systemu. 
●  Zdalny kontroler systemu może zablokować pewne operacje 

lokalnego zdalnego kontrolera, żeby uniemożliwić uczniom 
obsługę lokalnego zdalnego kontrolera. 

●  Możliwość obsługi i monitorowania klimatyzatorów w porze 
nocnej z pomieszczenia dla woźnych. 

●  Funkcja harmonogramów uniemożliwia pozostawienie włączone-
go zasilania klimatyzatorów przez pomyłkę. 

*  W takich przypadkach 1 ze kontrolerów AT-50B przejmuje funkcję kontrolera 
głównego. 

Kontroler podrzędny

Pomieszczenie dla woźnych

Kontroler główny

Sala lekcyjna

Zdalny 
kontroler 
systemu

Studium przypadku

Możliwość zablokowania 
operacji kontrolera przy 
pomocy komputerów 
(PC), żeby uniemożliwić 
uczniom obsługę zdalnego 
kontrolera bez zezwolenia.

Możliwość ustawienia 
monitorowania i ste-
rowania oraz obsługa 
przy pomocy przeglą-
darki internetowej (np. 
Internet Explorer)

Lokalny zdalny kon-
troler i komputer (PC) 
można skonfigurować 
w ten sam sposób 

Uwzględnia wydarzenia oraz 
okresy przerw i wakacji szkol-
nych w harmonogramie rocznym

Operacja wł./
wył., ustawienie 
temperatury zgodne 
z rozkładem zajęć

Przykład

Plan szkoły B Plan szkoły A
Wykorzystanie kontrolera AE-200E do automatycznej 
obsługi i monitorowania energooszczędności klima-
tyzatora przy pomocy przeglądarki internetowej
●  Możliwość obsługi i ustawienia przy pomocy oprogramowania OA w kompute-

rze (PC) do użytku ogólnego. Nie jest wymagany dedykowany komputer (PC). 
● Praca automatyczna zgodna z rozkładem lekcji. 
● Możliwość ustawienia zgodnie z sezonowymi zmianami temperatury.

Rozpoczęcie 
pierwszej 
lekcji

Pokój nauczycielski Sieć LAN w szkole

Wyłączenie zasilania jednostek 
wewnętrznych w salach 
lekcyjnych po zakończeniu zajęć 
popołudniowych. 

Wyłączenie zasilania 
jednostek wewnętrz-
nych we wszystkich 
salach lekcyjnych pod 
koniec dnia. 

Zaprogramowanie 
w dowolnym adresie 
po skonfigurowaniu 
jednostek wewnętrz-
nych. 

Ustawienie zablokowania 
lokalnego zdalnego kontrolera

Ustawienie odblo-
kowania lokalnego 
zdalnego kontrolera

Zakończenie 
pierwszej 
lekcji 

Dozwolona obsługa przy pomocy lokalnego zdalnego kontrolera

Sala lekcyjna

Kontroler AE-200E



Sterownik 
AT-50B

Sterownik AT-50B
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Sterownik 
AT-50B

Sterownik 
AT-50B

Pomiesz-
czenie dla 
personelu

Możliwość sterowania wszystkimi klimatyzato-
rami zapewnia częściowe wł./wył., ustawienie 
temperatury, zmianę trybu pracy, blokowanie 
operacji poszczególnych zdalnych kontrolerów 
oraz monitorowanie błędów.

Możliwość częściowego sterowania klimatyzacją w poszcze-
gólnych salach szpitalnych z pomieszczenia dla personelu

●  Kontroler AT-50B umożliwia wł./wył. klimatyzatorów salach 
szpitalnych z pomieszczenia dla personelu. 

●  Możliwość obsługi klimatyzacji przy pomocy zdalnego kontrolera 
systemu. Lokalne zdalne kontrolery nie są dostępne w salach 
szpitalnych przeznaczonych dla poważnie chorych pacjentów. 

●  Możliwość ustawienia temperatury i zmiany trybu pracy przy po-
mocy zdalnego kontrolera systemu zainstalowanego w pomiesz-
czeniu dla personelu. 

●  Funkcja harmonogramów uniemożliwia pozostawienie włączo-
nego zasilania klimatyzatorów przez pomyłkę. 

Korytarz

Korytarz

Studium przypadku

Możliwość sterowania wszystkimi klimatyzatorami 
zapewnia częściowe wł./wył., ustawienie temperatury, 
zmianę trybu pracy, blokowanie operacji poszczególnych 
zdalnych kontrolerów oraz monitorowanie błędów. 

Operacja wł./wył. 
jest dostępna

Pokój dla personelu

Zablokowanie lokalnego 
zdalnego kontrolera 

Pokój dla personelu

Praca automatyczna dzięki wykorzystaniu funkcji 
harmonogramów kontrolera AE200E 

●  Automatyczna obsługa ustawień harmonogramów przy pomocy 
kontrolera AE-200E 

●  Możliwość sterowania klimatyzatorami w poszczególnych salach 
szpitalnych przy pomocy zdalnego kontrolera wł./wył. znajdują-
cego się w pomieszczeniu dla personelu

Pomieszczenie dla pacjentów 

Pomieszczenie dla pacjentów 

Sieć / górny 
poziom TG- 

2000A

Kontroler 
AE-200E

Pocze-
kalnia Gabinet lekarski

Plan szpitala B Plan szpitala A

Biuro

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Pomieszczenie dla pacjentów

Możliwość ustawienia 
temperatury i zmiany 
trybu pracy przy pomo-
cy lokalnego zdalnego 
kontrolera

2 p.

1 p.

Parter3 p.
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Obserwuj „zmiany” 
w lokalach najemców 
i restauracjach. 

Uniwersalne sterowanie klimatyzacją zgodne z dowol-
nym zastosowaniem

●  Recepcja, hol, korytarz windy i inne wspólne pomieszczenia 
są sterowane centralnie. 

●  Indywidualne sterowanie klimatyzatorami w lokalach najem-
ców (restauracjach itp.) 

●  Działanie klimatyzatora zostanie natychmiast zatrzymane 
w przypadku pożaru lub innych zagrożeń 

●  Wysunięcie karty dostępu podczas opuszczania pokoju dla 
gości spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

Do jednostek wewnętrznych

Monitorowanie 
(tylko) wszystkich kli-
matyzatorów, w tym 
klimatyzatorów w po-
kojach dla gości

Po wysunięciu karty do-
stępu zasilanie klimatyza-
tora zostanie wyłączone. 

Najemca A Najemca B Najemca C Najemca D

Zdalny 
kontroler 
systemu Recepcja

Wysunię-
cie karty Czytnik kart 

Hol z win-
dami

1 kondy-
gnacja 

Korytarz 
windy

Pokój dla 
gości 

Czytnik 
kart 

Pokój 
dla gości 

Hol z windami 

Hol

Studium przypadku

Plan hotelu A

Pokój 
dla 

gości

Pokój 
dla 

gości

Pokój 
dla 

gości

Pokój dla 
gości

WYŁ.

Korytarz 

2 kondy-
gnacja 

Kontroler AE-200E
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Plan hotelu B (pokoje dla gości)

Wysu-
nięcie 
karty

Maks. 10 m

Maks. 10 m

Adapter zdalnego wł./wył.

Adapter zdalnego wł./wył.

Przełącznik karty

Przełącznik karty

Nigdy nie zapomnisz o wyłączeniu klimatyzatora

  Automatyczne wyłączenie klimatyzatora poprzez wysunię-
cie karty dostępu. 

 Indywidualne blokowanie operacji lokalnego zdalnego kontrolera. 

Czytnik kart

Wysuń

Czytnik kart

Płyta sterująca jed-
nostki wewnętrznej

Płyta sterująca 
jednostki 

wewnętrznej

Izolacja

Izolacja

Klimatyzatora nie można włączyć po stronie kontro-
lera systemu wykorzystując powyższą procedurę.

Fabryka (klimatyzator typu Spot) 

WŁ. WŁ.WYŁ.

Pomieszczenie wypoczynkowe 
Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

WŁ. WYŁ.

WYŁ. 

WŁ.

WŁ.

WYŁ.
Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

WYŁ.

WŁ.

WŁ. 

WYŁ. Zablokowanie 
operacji lokalnego 

zdalnego kontrolera

WYŁ.

WŁ. WYŁ.

Linia produkcyjna

Praca według harmonogramu dopasowana do 
operacji

  Wł./wył. zgodne z ustawieniem czasu 
pracy fabryki 

  Harmonogram pracy klimatyzatorów 
znajdujących się na hali produkcyjnej 
umożliwia ich wyłączenie podczas przerw 
lub wyjścia pracowników do pomieszcze-
nia wypoczynkowego. 

  Przywrócenie w pomieszczeniu ustawienia temperatury pokojowej 
27°C (w trybie chłodzenia) podczas przerw w pracy i przerw na posiłki. 

  Klimatyzacja w pomieszczeniach wypoczynkowych pozostaje 
włączona tylko podczas przerw w pracy i wyłączona w pozostałych 
okresach. Nie można również użyć lokalnego zdalnego kontrolera. 

Do jednostek wewnętrznych

Pomieszczenie 
wypoczynkoweFabryka

Studium przypadku

Plan fabryki A

Fabryka (urządzenia PAC)

Obwód przekaźnika

Poma-
rańczo-
wy

Poma-
rańczo-
wy

Czerwony

Czerwony

Brązowy

Brązowy

Uwaga
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Sterownik 
AE-200E Sterownik 

AE-200E

WŁ.

WŁ. Zablokowanie operacji 
lokalnego zdalnego 

kontrolera
WYŁ. WYŁ.WŁ.

WYŁ.

Zablokowanie operacji 
lokalnego zdalnego 

kontrolera

Przerwa noworoczna 1-5 stycznia 
Sierpień_cały miesiąc_urlop

Linia produkcyjna

Ustawienie sterowania zgodne z harmonogramem pracy 

  Operacje wł./wył. zgodne z czasem pracy fabryki. 
  Przywrócenie w pomieszczeniu temperatury pokojowej 

ustawionej w kontrolerze AE-200E na 27°C (w trybie 
chłodzenia) podczas przerw w pracy i przerw na posiłki. 

  Klimatyzacja w pomieszczeniach wypoczynkowych 
pozostaje włączona tylko podczas przerw w pracy i wy-
łączona w pozostałych okresach. Nie można również 

użyć lokalnego zdalnego kontrolera. 
  Wł./wył. klimatyzacji w godzinach pracy oraz wył. podczas przerw na posił-

ki. Zablokowana jest również możliwość ustawienia temperatury 27°C przez 
cały dzień za pomocą zdalnego kontrolera. 

  Wykorzystanie harmonogramów rocznych zapewnia wygodniejsze sterowa-
nie przy pomocy przeglądarki internetowej 

Do jednostek 
wewnętrznych

Pomieszczenie 
wypoczynkoweFabryka

Biuro

Studium przypadku

1. Problemy związane ze sterowaniem

Jeśli został zainstalowany podrzędny 
kontroler systemu w grupie, zareje-
struj adres kontrolera systemu

Zdalny kontroler nie może sterować 
jednostkami wewnętrznymi 

Kontroler AE-200E może sterować jednostkami we-
wnętrznymi, ale lokalne zdalne kontrolery nie mogą

Lokalny zdalny 
kontroler

Lokalny zdalny 
kontroler

W ustawieniach grupy można ustawić tylko adres 
jednostki wewnętrznej, a adresów zdalnych kon-
trolerów nie można zarejestrować

W ustawieniach grupy ustaw tylko adres jednostki wewnętrznej, 
a adresy zdalnych kontrolerów zarejestruj po ustawieniu adresu 
jednostki wewnętrznej

Rozwiązywanie problemów

Plan fabryki B

Fabryka

Pomieszczenie wypoczynkowe

Biuro

RozwiązanieZablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

WŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

WŁ. WYŁ. Zablokowanie 
operacji lokal-
nego zdalnego 

kontrolera

Można ustawić specjalne daty itp.

Przypa-
dek A

Przypadek

Zdalny kontroler nie może stero-
wać jednostkami wewnętrznymi

Przyczyna

Przycisk służący do ustawienia adre-
sów lokalnego zdalnego kontrolera

Grupa 1 Groupa 2
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Sterownik AE-200E

2. Problemy związane z wyliczaniem kosztów

System

Rozwiązanie

Przyczyna

Wyniki obliczenia nie odpowiadają wartościom 
zmierzonym przez licznik energii elektrycznej

Nowo zainstalowany

Oryginalnie liczniki 
poszczególnych jed-
nostek zewnętrznych 
były wizualnie spraw-
dzane co miesiąc

Opis pro-
blemu

Zachodzą różnice w wartościach wskazywanych przez nowo zainstalo-
wany licznik kilowatogodzin A, który wykorzystuje TG-2000A do rozsy-
łania opłat za energię elektryczną najemcom A-D (jednostki zewnętrzne 
A-D) i licznikami kWh 1-4, które były oryginalnie sprawdzane co miesiąc 

Problemy z dokładnością?
Wyliczenie kosztów przy pomocy kontrolera AE-200E i TG-2000A 
opiera się na czasie pracy jednostek wewnętrznych w trybie 
oszczędzania energii, bez uwzględnienia różnic we współczyn-
nikach COP poszczególnych modeli, ani różnic wynikających 
z warunków instalacji (długość orurowania, różnice wysokości 
między jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną itd.) 

Istnieją różnice w zużyciu energii elektrycznej przez jednostki zewnętrzne A-D 
i w wynikach uzyskanych na skutek proporcjonalnego przydzielania energii

(1)  Zatrzymaj zliczanie przez licznik kWh A i ustaw liczniki kWh 
1-4 do wysłania impulsu, a następnie uruchom pomiary 
ponownie 

(2)  Wyjaśnij najemcy, że koszty obliczane są na podstawie kalorii  
Uwaga: brak powiązania z innymi najemcami 

Studium przypadku

Faktura zakładu 
energetycznego 

303000 US $

Arkusz księgi głównej 

Odczyt licznika zakła-
du energetycznego Odczyt licznika po stronie użytkownika

System Pomnożenie wartości wskazanej przez licznik: 
10 kWh na każdy impuls (10 kWh/impuls)

Przypa-
dek B

Najemca ogółem 

Oddzielny odczyt 
(z wyjątkiem klima-

tyzatora)

Brak zgodności!!

TG-2000A: 1 kWh na każdy impuls (1 kWh/impuls)

Przyczyna

Po kilku latach okazało się, że wyliczenie kosztów zu-
życia energii elektrycznej przez TG-2000A było mniej-
sze niż wyliczenie w fakturze z zakładu energetyczne-
go i najemca został obciążony niższymi kosztami 

Zasilanie

Zasilanie

Podczas uruchomienia testowego wartość 1 kWh/impuls została przyjęta 
przez pomyłkę, zamiast rzeczywistego odczytu licznika 10 kWh/impuls, 
co spowodowało obniżenie wyników do 1/10 wartości rzeczywistej

(1) Ustaw prawidłowo impuls TG-2000A na 10 kWh/impuls. 
(2)  Pamiętaj o przeprowadzeniu testu wyliczenia kosztów i uzyskaj 

aprobatę wykonawcy i klienta, żeby uniknąć dalszych problemów.

Przypa-
dek A

dlatego

Rozwiązanie

Firma
25 października 2010 r.

Licznik kWh A

Licznik kWh 1 Licznik kWh 2 Licznik kWh 3 Licznik kWh 4

Licznik kWh

Licznik kWh



87 88

Schemat systemu

Nie jest możliwe przydzielenie najemcom od 
A to C zużycia energii (A kWh) do jednostki 
Lossnay (pracującej w trybie ogrzewania/
osuszania) uzyskanego przez wyliczenie 
zużycia energii przez jednostkę zewnętrzną

Przypa-
dek C

Pobór mocy jednostki Lossnay (w trybie 
ogrzewania/osuszania) nie może być 
przydzielany poszczególnym najemcom. 

Poniższy rysunek prezentuje przypadek, w którym działanie jednost-
ki Lossnay (pracującej w trybie ogrzewania/osuszania) można roz-
szerzyć na kliku najemców. Jednak przydzielenie energii zużywanej 
wewnątrz pomieszczeń przez jednostki Lossnay (pracujące w trybie 
ogrzewania/osuszania) najemcom od A do C nie jest możliwe.

Rury na czynnik 
chłodniczy 

Przydzielenie 
energii na pod-
stawie wydajno-
ści urządzeń

Najemca A Najemca B Najemca C

Energia po przy-
dzieleniu wynosi 

A kWh

Jednostka Lossnay

Studium przypadku

Jeśli użycie energii jednostki Lossnay wynosi 50 kWh. 
Najemca A Najemca B

b)  Procentowe przydzielanie użycie energii przez jednost-
ki wewnętrzne (sufitowe) poszczególnym najemcom.

Najemca C

Koncepcja, w której obciążenie najemcy po stronie 
jednostek wewnętrznych zostało przydzielone. 

Alternatywa (2)
Ponieważ wykorzystywany 
jest czynnik chłodniczy, 
dlatego zużycie energii przez 
jednostkę Lossnay (pracują-
cą w trybie ogrzewania/osu-
szania) nie jest rejestrowane.

Zużycie energii przez jednostkę Lossnay (pracującą w trybie 
ogrzewania/osuszania) w pomieszczeniach najemców od A do 
C zostało przydzielone zgodnie z procentowym zużyciem energii 
przez jednostki wewnętrzne najemców.
(To samo zachodzi automatycznie w przypadku alternatywy (1)-b)

Alternatywa (1)
Potraktuj jednostkę Lossnay (pracującą w trybie ogrzewania/
osuszania) jako urządzenie do użytku ogólnego i ręcznie 
oblicz koszty zużycia energii w następujący sposób. 
a) Procentowe przydzielenie energii powierzchniom najemców.

Łatwe do zrozumienia.
Skuteczny sposób obliczenia powierzchni wentylowanych przy 
regulacji nawiewu powietrza przy pomocy amortyzatora itp.

Jednostka Lossnay (pracująca w try-
bie ogrzewania/osuszania) nie jest 
zarejestrowana jako przydzielony cel 
w TG-2000A.

Zalecenie

Najemca A Najemca B Najemca C

X kWh

X kWh

np.



IC / AIC / KIC 

BC

LC

FU

RC

MA 

CR

WRC

LR

EC

EP 

PS

KA 

MC-A 

MC-P 

DC

SR

ANR

ST 

GR

AT

AE-200E

EW-50E
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U
rządzenie

Oznaczenie urzą-
dzenia

Zdalny kontroler
A

dapter
K

ontroler system
u

Opis
Jednostka wewnętrzna/sterowanie A jednostką we-
wnętrzną/sterowanie K jednostką wewnętrzną 
Jednostka zewnętrzna 

Kontroler dystrybucji 

Jednostka Lossnay 

Właściwości powiązania układu przetwarzania OA 

Zdalny kontroler (M-NET) 

Zdalny kontroler MA 

Prosty zdalny kontroler (MA) 

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 

Zdalny kontroler jednostki Lossnay 

Rozszerzony kontroler 

Układ wspomagania transmisji 

Zasilacz 

Przetwornik K 

Kontroler AI 

Kontroler PI 

Kontroler Dl/DO 

Zdalny kontroler systemu 

Zdalny kontroler wł./wył. 

Włączanie/wyłączanie zasilania według harmonogramu 

Zdalny kontroler grupy 

Zaawansowany kontroler dotykowy 

Scentralizowany kontroler AE-200E 

Scentralizowany kontroler EW-50E 

Sekwencer

Aneks

Terminy techniczne

Blok

Przewód ekra-
nowany

Uruchomienie/
zatrzymanie (sy-
gnał poziomu)

Uruchomienie/
zatrzymanie (sy-
gnał impulsowy)

Zapotrzebo-
wanie

Tendencja 
danych

Przekaźnik

Przewód 2-żyłowy

Sterowanie A

Opis

Najmniejsza jednostka pracujących klimatyzatorów 
firmy Mitsubishi Electric. Grupę stanowi zbiór klima-
tyzatorów, które można obsługiwać przy pomocy 
pojedynczego lokalnego zdalnego kontrolera. 
Pracujące jednostki, które tworzą agregat 
grup: Jeśli sterujesz oszczędnością energii 
i wyliczaniem kosztów przy pomocy systemu 
MELANS, pamiętaj o określeniu grup. 
Przewód ekranowany to przewód sterowania wykorzy-
stywany w liniach sterowania (wewnętrzne/zewnętrzne 
linie transmisyjne i linie transmisyjne do scentralizowa-
nego kontrolera). To zalecane przewody sterowania do 
klimatyzatorów firmy Mitsubishi Electric, umożliwiające 
zminimalizowanie zakłóceń towarzyszących sygnałom 
przesyłanym przewodami sterowania. 

Sygnał poziomu to sygnał, który wł./wył. 
obwód. Sygnał poziomu przesyłany jest do 
klimatyzatora, żeby uruchomić lub zatrzymać 
pracę klimatyzatora. 

Sygnał impulsowy to sygnał, który wł./wył. ob-
wód (wysokiego/niskiego napięcia). Sygnał im-
pulsowy przesyłany jest do klimatyzatora, żeby 
uruchomić lub zatrzymać pracę klimatyzatora.
Zapotrzebowanie to średnie zużycie energii 
elektrycznej w ciągu 30 minut objęte umową 
z zakładem energetycznym (np. w Japonii) 
Standardowe koszty zużycia energii zależą 
od średniego zużycia.
Tendencja danych to dane zarejestrowane 
na podstawie warunków pracy klimatyzatora 
i temperatury wlotu powietrza itp.
Tendencję danych systemu klimatyzacji i mo-
nitorowania można uzyskać wykorzystując 
TG-2000A, funkcje sieciowe itd. 
Przekaźnik to obwód przełączania skła-
dający się z cewki elektromagnetycznej 
i przełącznika. Cewka elektromagnetyczna 
steruje działaniem przełącznika. (Jeśli przez 
cewkę przepłynie prąd, przełącznik zostanie 
zamknięty, przerwa w przepływie prądu powo-
duje otwarcie przełącznika) 
Przewód wyposażony w 2 linie transmisyjne.
Metoda sterowania A wykorzystana w na-
szych urządzeniach serii Mr.SLIM.

Objaśnienie symboli Objaśnienie terminów technicznych

Grupa

PLC
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Terminy techniczne

Sterowanie K

Zdalny kontroler 
główny i pod-

rzędny

Maska podsieci

Adres bramki

Połączenie 
kaskadowe

Opis

Jeden ze sposobów sterowania klimatyza-
torami firmy Mitsubishi Electric w naszych 
modelach zgodnych ze standardami starszy-
mi niż M-NET. 

„Zdalny kontroler główny” i „podrzędny 
zdalny kontroler” to wygodne nazwy nadane 
lokalnym zdalnym kontrolerom podczas 
ustawiania w jednej grupie. W przypadku 
zdalnego kontrolera MA kontroler „główny/
podrzędny” należy ustawić przy pomocy 
przełącznika DIP. W przypadku zdalne-
go kontrolera ME zdalnemu kontrolerowi 
głównemu zostanie przyporządkowany adres 
M-NET: „adres jednostki wewnętrznej +100”. 
Zdalnemu kontrolerowi podrzędnemu zosta-
nie przyporządkowany adres M-NET: „adres 
jednostki wewnętrznej +150”. 

32-bitowa wartość liczbowa do identyfikacji 
adresów IP sieci i hostów. Podłączenie 
kontrolera AE-200E i TG-2000A poprzez 
dedykowaną sieć LAN klimatyzatora wymaga 
ustawienia adresu IP na „255.255.255.0”. 
Jeśli podłączysz do sieci LAN w domu, za-
kładzie pracy, szkole lub do innego systemu 
sieciowego, pobierz adres maski podsieci od 
administratora systemu i skonfiguruj.

Element umożliwiający połączenie systemów 
sterowania klimatyzatorami oraz systemów pod-
łączonych do sieci LAN w domach, zakładach 
pracy, szkołach i innych systemów sieciowych 
ze kontrolerem AE-200E i TG-2000A (systemy 
sterowania klimatyzatorami) nazywany jest 
bramką. Adres IP skonfigurowany dla tego 
elementu zwany jest adresem bramki. Podłą-
czenie kontrolera AE-200E i TG2000A (systemy 
sterowania klimatyzatorami) do dedykowanej 
sieci LAN klimatyzatora wymaga przeprowadze-
nia mniejszej liczby ustawień

Umożliwia podłączenie przewodów sieciowe-
go rozdzielnika HUB do przewodów sieci LAN.

Aneks

Terminy techniczne

Interfejs do użyt-
ku ogólnego 

Sekwencer 
(PLC)

Ethernet®

Urządzenie 
wejściowe DC

Kontroler funkcji 
żądania

Opis
Element wyposażenia klimatyzatorów firmy 
Mitsubishi Electric. Interfejs do użytku 
ogólnego umożliwia wł./wył. urządzeń oraz 
monitorowanie błędów ze kontrolera AE-
-200E i TG-2000A poprzez łączenie z innymi 
urządzeniami, do których można podłączyć 
zewnętrzny punkt styku. 
Programowalne urządzenie wykorzystane do ste-
rownia gamą urządzeń itd. Oferta oprogramowa-
nia PLC do systemów sterowania klimatyzatoremi 
firmy Mitsubishi obejmuje: Oprogramowanie WHM 
PLC umożliwiające dołączenie wyliczania kosztów 
i sterowanie odcięciem szczytowym, oprogramo-
wanie Demand PLC umożliwiające podłączenie 
kontrolerów do sterowania funkcją żądania i ogól-
ne oprogramowanie General PLC umożliwiające 
podłączenie urządzeń do użytku ogólnego. 

Protokół sieciowy. To technologiczny protokół 
ogólnie stosowany w sieciach LAN (Local 
Area Networks), powszechnie wykorzystywa-
ny w biurach i domach na całym świecie. 

Jeden z elementów umożliwiających konfigu-
rację sekwencera (PLC). Zamontowany na 
sekwencerze i wykorzystywany w systemach 
sterowania klimatyzatorami firmy Mitsubishi 
Electric, jeśli warunki wejścia obejmują: sygnał 
impulsowy do oprogramowania WHM PLC, 
sygnał alarmowy do kontrolera funkcji żądania 
PLC. Wykorzystywany również do monitoro-
wania stanu urządzeń do użytku ogólnego, 
podłączonych do PLC do użytku ogólnego. 

Urządzenie umożliwiające wprowadzenie stero-
wania funkcją żądania w systemach sterowania 
klimatyzatorami firmy Mitsubishi Electric. Służy do 
oszacowania średniego zużycia energii w ciągu 
30 minut i sterowania urządzeniami elektrycznymi 
(wyłączenie zasilania), jeśli oszacowanie przekracza 
zużycie energii określone w umowie. Kontroler wy-
posażony jest również w funkcję przesyłania punktu 
powiadomienia o alarmach i innych sygnałów. Kon-
troler funkcji żądania zapewnia sterowanie funkcją 
żądania w klimatyzatorach przy pomocy kontrolera 
AE-200E i odbiór punktu powiadomienia o alarmach 
z oprogramowania Demand PLC do naszego syste-
mu sterowania klimatyzatorami. 

* Ethernet® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Xerox Corporation (Stany Zjednoczone).
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Router VPN

Funkcja 
sterowania 
odcięciem 

szczytowym

Tranzystorowe 
urządzenie 
wyjściowe 

Port PLC Dl 

Port PLC DO 

Router 
wybierania 
numerów 

Wirtualna sieć prywatna. W przypadku 
podłączenia kontrolera AE-200E itp. do inter-
fejsu zalecamy zainstalowanie routera VPN 
ze względów bezpieczeństwa.

Funkcja sterowania odcięciem szczytowym 
obniża zużycie energii poprzez sterowa-
nie oszczędnością energii klimatyzatora 
podłączonego do kontrolera AE-200E, jeśli 
przewidywanie kontrolera funkcji żądania 
przekracza wartość zużycia energii określo-
ną w umowie. Wymagane jest zarejestrowa-
nie licencji, żeby korzystać z oszczędzania 
energii przy pomocy funkcji sterowania 
odcięciem szczytowym kontrolera AE-200E.

Jeden z elementów umożliwiających 
konfigurację sekwencera (PLC). Urządzenie 
wyjściowe, które implementuje sekwencer 
do przesyłania sygnału wyjściowego wł./wył. 
podczas włączania/wyłączania urządze-
nia do użytku ogólnego podłączonego do 
oprogramowania PLC do sterowania urzą-
dzeniami do użytku ogólnego ze kontrolera 
AE-200E i TG-2000A. 

Taki sam jak urządzenie wejściowe DC

Taki sam jak urządzenie wyjściowe

Router wybierania numerów jest jednym 
z wymaganych elementów zdalnego moni-
torowania klimatyzatorów, podłączonych do 
kontrolera AE-200E i innych kontrolerów. 
Wymagany jest w przypadku sieci, które 
obsługują zdalne monitorowanie liniami tele-
fonicznymi. Ponieważ wolno działające linie 
telefoniczne do połączenia z siecią (interne-
tem) są rzadko używane, routery wybierania 
numerów są trudne do zdobycia.

Aneks

TCP/IP

Dane stan-
dardowego 

przydzielenia 
energii

Licencja opro-
gramowania 

PLC do sterowa-
nia urządzenia-

mi do użytku 
ogólnego 

Zasilacz do 
linii transmisyj-

nej M-NET 

Adres

Koszty przy-
dzielania 
energii

Protokoły umożliwiające podłączenie do sieci. Stan-
dardowe protokoły wykorzystywane w internecie i 
sieci intranet. Wykorzystywane również, jeśli kontroler 
AE-200E i TG-2000A zostały podłączone do sieci. 
Dane czasu pracy wykorzystane do osza-
cowania przydzielenia energii przy pomocy 
TG2000A. Istnieją 3 rodzaje danych: czas pracy 
wentylatora, czas pracy termostatu i czas pracy 
w trybie oszczędzania energii. Wykorzystanie 
danych określane jest przy pomocy TG-2000A. 

Jeśli chcesz wprowadzić sterowanie powiąza-
niem klimatyzatorów firmy Mitsubishi Electric 
z innym urządzeniem, oprogramowanie 
PLC do sterowania urządzeniami do użytku 
ogólnego wymaga licencji zarejestrowanej ze 
kontrolerem AE-200E. 

Element zasilający linie transmisyjnych 
MNET. Umożliwia zasilanie z jednostek 
zewnętrznych. Jednak zalecamy zainstalo-
wanie zasilacza do linii transmisyjnej M-NET. 
Wykorzystywany jest również jako układ 
zasilający kontroler systemu. 

Numer ustawiony w każdym klimatyzatorze. 
Ten numer zazwyczaj zwany jest adresem 
jednostki. Istnieją również adresy grup (usta-
wiane w poszczególnych grupach). Żeby 
prawidłowo obsługiwać klimatyzatory, ustaw 
adres zgodnie z programem sterowania 
mikroprocesorem. 
Funkcja wyliczania kosztów przydzielonej 
energii elektrycznej na podstawie pomiarów 
licznika kWh w jednym z klimatyzatorów opie-
ra się na wyliczonych wartościach czasu pracy 
(lub czasu pracy termostatu) wielu jednostek 
wewnętrznych podłączonych do licznika kWh 
tego klimatyzatora. Wyliczane jest również 
zużycie energii na jednostkę wewnętrzną. 
Znaczenie ma wiele wartości odnoszących się 
do wydajności jednostki wewnętrznej. 

Terminy techniczne Opis Terminy techniczne Opis
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Kod błędu

Interfejs

Podrzędny 
kontroler 
systemu

Powiązane 
działanie 

w przypadku 
pożaru

Urządzenia 
sterujące

Bramka

Na kontrolerze zdalnym lub kontrolerze 
systemu wyświetla się kod w przypadku wy-
stąpienia błędu w klimatyzatorze. Kod błędu 
składa się z 4 znaków.

Interfejs to urządzenie, obwód lub sposób, 
który umożliwia podłączenie różnych typów 
urządzeń. W systemie MELANS urządzenie 
mediacyjne z funkcją BAS, sterujące urzą-
dzeniami (klimatyzatorami, licznikami kWh 
itp.) zwane jest interfejsem. 

Kontroler systemu sterujący klimatyzatorami 
poprzez odbiór sygnałów z głównych kontro-
lerów systemu w działającym systemie. 

Funkcja powiązania sterowania, która zatrzy-
muje pracę klimatyzatorów w obszarze(ach) 
wystąpienia pożaru na podstawie sygnałów 
przesyłanych przez alarm pożarowy lub inne 
urządzenie wykrywające pożar. 

Agregat do zarządzania i sterowania klimaty-
zatorami i innymi urządzeniami. Najmniejszy 
segment złożony z jednostki wewnętrznej. 
System MELANS łączy kilka jednostek 
wewnętrznych w grupy, grupy łączy w bloki, 
a także obejmuje inne urządzenia w syste-
mie, np. bramki. 

Umożliwia podłączenie pojedynczej sieci do 
innych sieci. Najczęściej umieszczana jest 
między szynami pionowymi (szyny komuni-
kacyjne) i pionowymi (M-NET) a jednostką 
interfejsu (IFU), która steruje klimatyzacją 
w systemie MELANS. Zapewnia sygnał 
przełączania oraz umożliwia tymczasowe 
przechowywanie kopii zapasowej danych.

Aneks

Kontroler 
pomiarów

Główny 
kontroler 
systemu 

Żądanie 
sterowania 

monitorowa-
niem

Linia transmi-
syjna

Protokół

Niezasilany 
punkt styku a 

Kontroler pomiarów pobiera informacje od 
różnych czujników (czujników temperatu-
ry itp.) oraz od liczników zużycia energii. 
Istnieją 2 rodzaje kontrolerów pomiarów, 
jeden do kontrolera AI, a drugi do kontrolera 
PI. Kontroler AI podłączony jest do różnych 
czujników i został wyposażony w funkcję po-
wiązanego działania wentylatora i nawilżacza 
w celu przeprowadzania pomiarów i kontroli 
ustawionych wartości. Kontroler PI zapewnia 
informacje dotyczące zużycia energii, gazu/
wody.

Częściowo zarządza informacjami o połącze-
niu działającego systemu (grup) w systemie 
klimatyzacji. Inaczej mówiąc, kontroler 
systemu zarządza całym systemem. 

Odnosi się do kontrolera, którego celem jest 
obniżenie zużycia energii przez klimatyzato-
ry. Przeprowadza operacje wł./wył., zmianę 
trybu pracy, ustawienie temperatury i inne 
funkcje klimatyzatorów w odpowiedzi na sy-
gnały żądania przesyłane z płyty zasilającej 
i innych elementów. 

Linie do komunikacji między jednostką we-
wnętrzną, jednostką zewnętrzna, zdalnym kon-
trolerem oraz scentralizowanymi kontrolerami. 
System MELANS do transmisji wykorzystuje 
2-żyłowy przewód, bez polaryzacji.

Zasady komunikacji lub przesyłania danych. 
Jeśli metody komunikacji, prędkość komu-
nikacji, sposoby określania błędów itp. nie 
zostały wcześniej ustalone, podczas wzajem-
nej wymiany danych nie zostaną odebrane 
prawidłowe dane. Dlatego „protokół”, lub 
standardowa procedura komunikacji, określa-
ny jest między obiema stronami. 

Punkt styku zamknie się w momencie 
przepływu prądu do cewki przekaźnika. Brak 
zasilania występuje, jeśli źródło zasilania nie 
zostało podłączone po stronie sygnału.

Terminy techniczne Opis Terminy techniczne Opis
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1. Zdalne sterowanie

Rodzaj 
przewo-

dów

Typy
Liczba żył

Maks. całkowita długość linii

Ro-
dzaj 
prze-
wo-
dów

Typy
Liczba żył

Maks. całkowita 
długość linii

Zdalny kontroler MA (Uwaga 1)
Elastyczny 2-żyłowy przewód (nieekranowany) CVV 

Przewód 2-żyłowy

10 m lub mniej
Przewód elastyczny 2-żyło-
wy (nieekranowany) CVV 
Przewód 2-żyłowy

Od 0,3 do 1,25 mm2 (Uwaga 3)
(od 0,75 do 1,25 mm2) (Uwaga 4) 

ponad 10 m
Model okablowania 
będzie taki sam jak 
określony w specyfi-
kacji linii transmisyjnej 
M-NET.

(Uwaga 1)  Termin zdalny kontroler MA odnosi się do zdalnego kontrolera MA, prostego zdalnego kontrolera MA lub 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

(Uwaga 2) Termin zdalny kontroler ME odnosi się do zdalnego kontrolera ME lub prostego zdalnego kontrolera ME. 
(Uwaga 3)  Zalecane jest zastosowanie przewodów o przekroju mniejszym niż 0,75 mm2 do łatwiejszej obsługi 

w przypadku podłączenia pilota PAR-31MAA (powlekany przewód o przekroju 0,3 mm2). 
(Uwaga 4)  W przypadku podłączenia do kostki ze stykami na prostym zdalnym kontrolerze należy zastosować 

przewody o przekroju określonym w specyfikacjach, pokazanych w nawiasach 
(Uwaga 5) Nie jest możliwe podłączenie 2 pilotów PAR-31MAA w jednej grupie, zawierającej inne zdalne kontrolery.

Sekcja przewodów prze-
kraczająca 10 m powinna 
zawierać się w maksymalnej 
długości wewnętrznej/ze-
wnętrznej linii transmisyjnej 

2. Linia transmisyjna (linia transmisyjna M-NET)

Rodzaj 
przewo-

dów

Rodzaj obiektu

Liczba żył
Przekrój przewodów

Maksymalna długość linii transmisyjnej 
między jednostką zewnętrzną i najdalszą 

jednostką wewnętrzną

Maksymalna długość linii transmisyj-
nej do scentralizowanego kontrolera 
i wewnętrznej/zewnętrznej linii trans-
misyjnej (maksymalna długość linii 
przez jednostkę zewnętrzną)

Wszystkie rodzaje obiektów
Przewód ekranowany 
CWS • CPEVS • MWS

Przewód 2-żyłowy
1,25 mm2 lub Ø 1,2 mm (lub większy) 

Maks. 200 m

Maks. 500 m
Maksymalna całkowita długość linii od 
zasilacza na liniach transmisyjnych do scen-
tralizowanego kontrolera w poszczególnych 
jednostkach zewnętrznych lub do kontrolera 
systemu wynosi maks. 200 m 

Aneks

Linia transmisyjna do wewnętrznych/zewnętrznych linii transmisyjnych scentralizowanego kontrolera 

Kontroler 
systemu Jednostka 

zewnętrz-
na

Jednostka 
zewnętrz-

na

Jednost-
ka we-

wnętrzna

Jednost-
ka we-

wnętrzna

Jednost-
ka we-

wnętrzna

Jednost-
ka we-

wnętrzna

Jednost-
ka we-

wnętrzna

10 m

 Schemat przewodów zdalnego sterowania w systemie klimatyzacji

Zdalny 
kontroler 
M-NET

Ograniczenie długości linii transmisyjnej M-NET do scentra-
lizowanego kontrolera i linii transmisyjnych M-NET do jed-
nostki wewnętrznej/zewnętrznej można znaleźć w poniższych 
formułach. Ograniczenia zapewniają prawidłową komunikację 
między innymi urządzeniami i liniami transmisyjnymi M-NET. 
Jeśli określona długość zostanie przekroczona, może być 
słaby sygnał M-NET między komunikacją i sterowaniem.

Długość przewodów lokalnego zdalnego kontrolera będzie 
wynosiła 10 m lub mniej. Jeśli długość przewodów od kon-
trolera ME do wewnątrz przekracza 10 m, całkowitą długość 
należy obliczyć na podstawie maks. długości na zewnątrz.
* W przypadku urządzenia AG-150A długość przewodów wynosi  50 m.

Przewody zdalnego sterowania 
i linie transmisyjne

Przekrój przewodów

Przekrój 
przewo-

dów

Do 10 m

Od 0,3 do 1,25 mm2 (Uwaga 3)
(od 0,75 do 1,25 mm2) (Uwaga 4)

Maks. 200 m (Uwaga 5)

Zdalny kontroler ME

Typy

Zasilacz linii 
transmisyj-

nych
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Dwie jednostki wewnętrzne zostały indywidualnie 
podłączone do zdalnego kontrolera MA. Czy można 
sterować nimi w jednej grupie przy pomocy scentrali-
zowanego kontrolera?

Rejestrację grupy można przeprowadzić za pomocą 
scentralizowanego kontrolera. Jeśli ustawienia grupy 
lokalnego zdalnego kontrolera i scentralizowanego 
kontrolera są różne, scentralizowany kontroler może 
nie działać prawidłowo. Należy ustawić go jako 
indywidualny kontroler lub kontroler grupy. 

Jeśli wymagany jest zasilacz
Czy potrzebuję zasilacza PAC-SC51 KUA w przy-
padku podłączenia scentralizowanego kontrolera z 2 
jednostkami zewnętrznymi, 6 jednostkami wewnętrz-
nymi i 6 zdalnymi kontrolerami? 
Czy można zasilać scentralizowany kontroler z jed-
nostki zewnętrznej?

Zasilacz PAC-SC51 KUA nie jest konieczny. Można 
wykorzystać zasilanie z jednostki zewnętrznej bez 
konieczności stosowania zasilacza. Jeśli wykorzy-
stujesz zasilanie z jednostki zewnętrznej, należy 
zmienić złącze na zewnętrznej płycie sterującej 
z „CN41” na „CN40”. Jednak w przypadku wyłącze-
nia zasilania jednostki zewnętrznej na skutek usterki 
scentralizowany kontroler nie może pracować. 
(Może pracować lokalny zdalny kontroler). Dlatego 
w przypadku wykorzystania scentralizowanego kon-
trolera do wyliczania kosztów przydzielonej energii 
klimatyzatorom i jako kontrolera żądania należy 
koniecznie zastosować zasilacz.

Konfiguracja grupy 

Aneks

Procedura okablowania linii transmisyjnych

Czy poprowadzenie przewodów zdalnego scen-
tralizowanego kontrolera razem z rurą na czynnik 
chłodniczy może spowodować jakieś problemy?

Istnieje taka możliwość, ale nie należy prowadzić ka-
bla zasilającego razem z przewodami zdalnego stero-
wania. Żeby uniknąć słabego sygnału, między kablami 
zasilającymi i przewodami zdalnego sterowania należy 
zachować odległość przynajmniej 50 mm.

Iloma jednostkami Lossnay można sterować przy 
pomocy zaawansowanego kontrolera dotykowego 
(AT-50B)?

Kontroler AT-50B można podłączyć do 50 jedno-
stek Lossnay (w 50 grupach). 
Układ wspomagania (PAC-SF46EPA) należy stoso-
wać w systemach, w których liczba zdalnych kontro-
lerów jednostek Lossnay przekracza obciążenie linii 
transmisyjnej zasilacza.

System scentralizowanego sterowania jednostki Lossnay

Często zadawane pytania
P.1

P.2

P

P

O

O

P.4

P.3

P

P

O

O
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Jeśli przeprowadzam uruchomienie testowe systemu złożo-
nego z kilku jednostek zewnętrznych, nie można uruchomić 
jednostek wewnętrznych podłączonych do innych jednostek 
zewnętrznych i systemów przy pomocy kontrolera AT-50B.
Dlaczego? Czy potrzebny jest zasilacz?
Kontroler AT-50B podłączony jest do linii transmisyj-
nych M-NET jednostki wewnętrznej dla określonych 
jednostek zewnętrznych i systemów. Dlatego zasilanie 
linii transmisyjnych M-NET w jednostkach zewnętrznych 
jest wymagane do komunikacji między jednostkami 
zewnętrznymi podczas pracy jednostek zewnętrznych 
w innych systemach jednostek zewnętrznych. Z tego 
powodu nie jest możliwe zasilanie poprzez linie transmi-
syjne M-NET między jednostkami zewnętrznymi.
2 sposoby zasilania poprzez linię transmisyjną M-NET: 

(1)  Podłączenie zasilacza do linii transmisyjnej. 
(2)  Zasilanie z wyznaczonej jednostki zewnętrznej (tylko 

jednej). (należy zmienić złącze na przełączniku 
zasilania z CN41→ CN40)

Czy można podłączyć kontroler AE-200E do linii trans-
misyjnej jednostek wewnętrznych/zewnętrznych serii 
CITY MULTI (po stronie TB3 jednostki zewnętrznej)?

Kontroler AE-200E można podłączyć do linii transmisyjnej 
jednostek wewnętrznych/zewnętrznych serii CITY MULTI. Należy 
jednak wziąć pod uwagę poniższe wskazówki. 
1.  Kontroler AE-200E zostanie zablokowany w przypadku wyłą-

czenia zasilania jednostki zewnętrznej. 
2.  Kontroler może być wykorzystany tylko w zakresie mocy 

zasilania jednostki zewnętrznej. 
Z powodów określonych w punkcie 1 w przypadku wykorzystywania funkcji 
wyliczania kosztów energii elektrycznej i/lub sterowania odcięciem szczytowym 
kontrolera AE-200E nie należy podłączać do linii transmisyjnej jednostki we-
wnętrznej/zewnętrznej, ale do linii transmisyjnej scentralizowanego sterowania. 
Jeśli zasilanie kontrolera AE-200E, zasilanego z jednostki zewnętrznej, zo-
stanie przerwane podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych, 
działanie funkcji wyliczania kosztów energii i sterowania odcięciem szczyto-
wym zostanie zatrzymane, a klient może mieć problemy związane z utratą 
danych kosztów energii lub przekroczeniem wymaganej ilości energii.

Scentralizowane sterowanie za pomocą kon-
trolera systemu podłączonego do wewnętrz-
nych/zewnętrznych linii transmisyjnych

Podłączenie linii transmisyjnej jednostek we-
wnętrznych/zewnętrznych serii CITY MULTI.

Aneks

Zblokowanie działania kontrolera AT-50B

Czy można zablokować działanie kontrolera AT-50B, 
podłączonego jako urządzenie podrzędne do kontro-
lera AE-200E?

Istnieje możliwość zablokowania pracy kontrolera 
AT-50B za pomocą kontrolera AE-200E, a informacja 
będzie wyświetlana podczas scentralizowanego 
sterowania kontrolerem AT-50B. 
Jeśli nawet jednostka wewnętrzna nie została 
ustawiona do pracy tylko w trybie chłodzenia, istnieje 
możliwość zablokowania przy pomocy scentralizo-
wanego zdalnego kontrolera, np. AE-200E. 

Przekrój przewodów zdalnego kontrolera 
Chciałbym przedłużyć przewody do długości 7 M z 
położenia zdalnego kontrolera jednostki wewnętrznej. 
Jakie są przekroje przewodów?
W przypadku przewodów 2-żyłowych należy zastoso-
wać przewody o przekroju od 0,3 do 1,25 mm2. 
zalecany przekrój to 0,75 mm2

Podłączenie czujnika temperatury 

Które złącza płyty sterującej, w przypadku podłącze-
nia opcjonalnego czujnika temperatury (PACSE41T-
S-E) do jednostki wewnętrznej serii CITY MULTI, 
oferują najlepsze podłączenie?

Podłączenie do złącza CN20 na płycie sterującej jednostki 
wewnętrznej. Fabrycznie termistor do wykrywania temperatury 
wlotu powietrza jest podłączony, więc należy go wymienić na 
dostępny jako wyposażenie dodatkowe czujnik temperatury. 
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Czy tymczasowe odłączenie zdalnego kontrolera 
może wpłynąć na wyliczania kosztów energii?

Co się stanie w przypadku tymczasowego odłączenia 
lokalnego zdalnego kontrolera podczas czynności 
konserwacyjnych wewnątrz kontrolera? (w przypadku 
włączonego zasilania) Czy będzie to mieć wpływ na 
system wyliczania kosztów energii w kontrolerze? Czy 
należy usunąć dane podłączenia zdalnego kontrolera?

Błędy komunikacji pojawiają się na kontrolerze AE-
-200E, ale nie wpływają na cały system wyliczania 
kosztów energii. Jednak kontroler TG-2000A nie ob-
licza godzin w kosztach energii (codziennie między 
21:45 i 8:00). W przypadku ponownego podłączenia 
zdanego kontrolera należy przywrócić zasilanie jed-
nostek wewnętrznych i ponownie je zaprogramować. 
Kontroler AE-200E automatycznie rozpozna zdalny 
kontroler po 10-15 minutach. 

Ustawienie pozycji wykrywania temperatu-
ry pomieszczeniu w jednostce wewnętrznej

Czy mogę poznać procedurę zmiany pozycji wykrywania 
temperatury pomieszczeniu w jednostce wewnętrznej? 

(1)  W przypadku korzystania ze zdalnego kontrolera 
z wbudowanym czujnikiem ustaw przełącznik SW1- 
w jednostce wewnętrznej na „ON” (wł.).  
* Niektóre zdalne kontrolery (w zależności od 
modelu) mogą nie być wyposażone we wbudowany 
czujnik. W przypadku zdalnych kontrolerów niewy-
posażonych w czujniki należy korzystać z jednostek 
wewnętrznych z wbudowanymi czujnikami.  
* W przypadku korzystania ze zdalnych kontrolerów wyposażo-
nych w czujniki należy zamontować zdalny kontroler na elemen-
cie, który jest w stanie wykrywać temperaturę w pomieszczeniu. 
(Uwaga) Po dostarczeniu z fabryki przełącznik SW-1 w jednostce 
wewnętrznej ustwiony jest w pozycji „ON” (wł.). 

(2)  W przypadku korzystania z czujnika temperatury (wyposaże-
nie dodatkowe) należy ustawić przełącznik SW1-1 w pozycji 
„OFF” (wył.), a przełącznik SW3-8 w pozycji „ON” (wł.).  
* W przypadku korzystania z czujnika temperatury (wypo-
sażenie dodatkowe) należy zamontować go na elemencie, 
który jest w stanie wykrywać temperaturę w pomieszczeniu. 

Aneks
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1. Kody błędów klimatyzatora
Kody błędów klimatyzatora i ich znaczenie. 
(A) oznacza urządzenia sterujące A.

Błąd wszystkich urządzeń 
Urządzenia, w których został wykryty błąd 
Błąd komunikacji szeregowej 

Błąd  jednostki wewnętrznej EEPROM 
Uruchomienie testowe 

Błąd systemu czynnika chłodniczego *System 
Nieprawidłowa temperatura rozładowania 

Działanie termostatu wewnętrznego 
Nieprawidłowa temperatura systemu czynnika chłodniczego Wspólny argument 
Nieprawidłowa temperatura wstępnego systemu czynnika chłodniczego  Wspólny argument 

Nieprawidłowe ciśnienie systemu czynnika chłodniczego Wspólny argument 
Nieprawidłowe ciśnienie wstępnego systemu czynnika chłodniczego  Wspólny argument 

System czynnika chłodniczego   Przeciążenie czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego  Niedociążenie czynnika 
chłodniczego (nieprawidłowa temperatura obudowy kompresora) 

System czynnika chłodniczego   Przepływ wsteczny czynnika chłodniczego 
System czynnika chłodniczego   Zabezpieczenie przed zamarznięciem 

System czynnika chłodniczego   Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

System czynnika chłodniczego Zabezpieczenia kompresora podczas 
odpowietrzania/nieprawidłowo niska temperatura czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego   Nieprawidłowe działanie pompy czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego  Błąd wykrywania składu czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego   Usterka zaworu serwisowego 

System czynnika chłodniczego   Nieprawidłowe wysokie ciśnienie (zamknięty zawór kulowy) 

System czynnika chłodniczego   Wyciek gazu czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego   Nieprawidłowy poziom oleju 

System czynnika chłodniczego   Zatrzymanie pracy jednostki/zabezpieczenie przed zamrożeniem 

System czynnika chłodniczego   Zamarznięcie roztworu wody 

Nieprawidłowe działanie układu wyrównania oleju 
System czynnika chłodniczego Błąd nadmiernej ilości czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego Niedociążenie czynnika chłodniczego 

System czynnika chłodniczego Wstępne zabezpieczenie podczas odpowietrzania

Określenie błędu

Aneks

Kod błędu Określenie błędu
System czynnika chłodniczego   Usterka pompy gazu 
System czynnika chłodniczego   Usterka wstępnego zamknięcia układu CS 
System czynnika chłodniczego   Usterka wstępnego zaworu serwisowego 
System czynnika chłodniczego   Usterka wstępnego układu wyrównania oleju 

Błąd systemu wodnego (błąd powiązanej pompy) 
Błąd systemu wodnego *System 

Nieprawidłowa temperatura w systemie wodnym Wspólny argument 
Nieprawidłowa temperatura we wstępnym systemie wodnym Wspólny argument 

Nieprawidłowe ciśnienie w systemie wodnym Wspólny argument 
Nieprawidłowe ciśnienie we wstępnym systemie wodnym Wspólny argument 

System wodny   Wyciek wody 

System wodny   Odcięcie dopływu wody 
System wodny   Usterka pompy odprowadzającej 
System wodny   Usterka czujnika układu odprowadzającego/rozłączone złącze przełącznika 

System wodny   Nieprawidłowy poziom wody 
System wodny   Usterka silnika zaworu schłodzonej wody 
System wodny   Usterka silnika zaworu gorącej wody 

System wodny   Wyłączenie sterowania zapobiegania przed kapaniem skroplonej wody 

System wodny   Wyciek wody 
System wodny   Odcięcie dopływu wody do nawilżacza 
System wodny   Usterka pompy odprowadzającej 

System wodny   Usterka czujnika układu odprowadzającego 

System wodny   Nieprawidłowy poziom wody 

System powietrzny   Nieprawidłowa wewnętrzna temperatura kontrolera z inwerterem 
System powietrzny   Nieprawidłowa temperatura wewnętrzna 
System powietrzny   Nieprawidłowa wstępna temperatura 
wewnętrzna kontrolera z inwerterem 

System powietrzny   Zatkany filtr 

System powietrzny   Serwisowanie filtra 

System powietrzny   Błąd nieprawidłowego wykrywania położenia amortyzatora 

System powietrzny   Błąd wstępny Wspólny argument 

System powietrzny   Błąd nawilżacza 

Błąd systemu elektrycznego 

Błąd systemu elektrycznego   *System 

System elektryczny Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego

Lista kodów błędów

Kod błędu
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Kod błędu Określenie błędu
System elektryczny   Przeciążenie prądowe 

System elektryczny   Otwarta faza 

System elektryczny   Podłączenie faz w odwrotnej kolejności/otwarta faza 

System elektryczny   Upływ pradu 
System elektryczny   Zwarcie obwodu 

System elektryczny   Usterka zasilania linii transmisyjnej/usterka zasilania 

System elektryczny   Przeciążenie 

System elektryczny   Zabezpieczenie inwertera przed przeciążeniem/system elektryczny nie działa z powodu OCR51F 
System elektryczny   System elektryczny nie działa z powodu OCR51F 

System elektryczny   Elementy pod wysokim napięciem 

System elektryczny   Prąd szyny 

System elektryczny   Przegrzanie cewki 49°C 

System elektryczny   Przegrzanie grzałki 

System elektryczny   Błąd kontrolera wentylatora 

System elektryczny   Błąd sygnału synchronizacji źróla zasilania 

System elektryczny   Błąd silnika/prędkości obrotowej 
Działanie funkcji automatycznej ochrony kompresora 

Błąd wykrycia przeciwnej fazy 

Otwarte 2 lub więcej złącz 

System elektryczny   Nieprawidłowe działanie układu zabezpie-
czającego przed wyższymi harmonicznymi 

System elektryczny   Błąd wyjścia inwertera 

System elektryczny   Błąd dławika 

System elektryczny   Nieprawidłowe działanie układu zabezpieczenia przed prądem szczytowym 

System elektryczny   Błąd zabezpieczenia przed przeciążeniem/wstępny błąd OCR51C 
System elektryczny   Błąd wstępnej temperatury cewki kompresora 

System elektryczny   Wstępny błąd kontrolera wentylatora 

System elektryczny  Błąd wstępnego sygnału synchronizacji źródła zasilania 

System elektryczny   Wstępna usterka układu zabezpieczającego 
przed wyższymi harmonicznymi 

Nieprawidłowe działanie inwertera 

Nieprawidłowe działanie inwertera   Nr inwertera 

Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego inwertera 

Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego inwertera   Nr inwertera 

Niskie napięcie szyny inwertera/nieprawidłowe napięcie (A)

Aneks

Kod błędu Określenie błędu
Nieprawidłowe napięcie szyny inwertera   Nr inwertera 

Nieprawidłowe działanie termistora radiatora inwertera 

Nieprawidłowe działanie termistora radiatora inwertera   Nr inwertera 

Przeciążenie prądowe (przeciążenie) inwertera   Nieprawidłowe działanie układu zabezpieczającego 

Zabezpieczenie inwertera przed przeciążeniem prądowym Nr inwertera 
Błąd inwertera IPM/nieprawidłowe napięcie szyny 

Błąd inwertera IPM 

Nieprawidłowe działanie wentylatora inwertera 
Nieprawidłowe działanie wentylatora inwertera   Nr inwertera 

Wstępna usterka inwertera 

Wstępna usterka inwertera   Nr inwertera 

Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego inwertera 

Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego inwertera   Nr inwertera 

Niskie napięcie szyny inwertera Błąd wstępny 

Niskie napięcie szyny inwertera   Błąd wstępny Nr inwertera 
Termistor radiatora inwertera   Błąd wstępny 

Termistor radiatora inwertera   Błąd wstępny Nr inwertera 

Przeciążenie prądowe (przeciążenie) inwertera   Nieprawidłowe działanie wstępnego układu zabezpieczającego 

Przeciążenie prądowe (przeciążenie) inwertera   Nieprawidłowe 
działanie wstępnego układu zabezpieczającego Nr inwertera 

Błąd inwertera IPM/wstępnego napięcia szyny 

Inwerter IPM   Błąd wstępny 

Wentylator inwertera   Błąd wstępny 

Wentylator inwertera   Błąd wstępny Nr inwertera 
Nieprawidłowe działanie czujnika 

Nieprawidłowe działanie czujnika   *System 

Nieprawidłowe działanie czujnika temperatury   Nr czujnika 

Otwarte złącze (63L) 

Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia   Nr czujnika 
Błąd czujnika prądu 

Nieprawidłowe działanie czujnika prądu   Nr czujnika 

Nieprawidłowe działanie czujnika wilgotności   Nr czujnika 

Nieprawidłowe działanie czujnika gazu   Nr czujnika 

Nieprawidłowe działanie czujnika strumienia powietrza   Nr czujnika 

Nieprawidłowe działanie przełącznika ograniczenia   Nr przełącznika 
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Kod błędu
Nieprawidłowe działanie czujnika   Nr czujnika 

Dodatkowy błąd czujnika Nr czujnika 

Błąd systemu 

Błąd systemu   Niesprawność Dostępny zakres odpowiedzi 

Brak odpowiedzi zwrotnej 

Całkowity błąd sprzętowy kontrolera 

Błąd płyty sterującej zdalnego kontrolera (błąd pamięci stałej) 

Błąd płyty sterującej zdalnego kontrolera (błąd zegara IC) 

Błąd komunikacji 

Błąd komunikacji   Pokrywanie się adresów 

Błąd komunikacji   Błąd w ustawieniu polaryzacji 

Błąd komunikacji   Błąd sprzętowy procesora przesyłania 

Błąd komunikacji   Zajęta linia przesyłania 

Błąd komunikacji   Brak ACK (06H) (błąd układu komunikacji) 

Błąd komunikacji   Brak zakresu odpowiedzi 

Błąd komunikacji   Błąd komunikacji między urządzeniem i proce-
sorami przesyłania 

Błąd komunikacji   Brak powrotu ACK 

Błąd komunikacji   Brak powrotu zakresu odpowiedzi 

Błąd komunikacji 

Błąd komunikacji 

Błąd komunikacji   Błąd przesyłania K 

Błąd komunikacji   Błąd przesyłania K 

Błąd komunikacji   Pokrywanie się adresów K 

Błąd komunikacji   Kod PO błędu K 
Błąd K   Usterka czujnika temperatury powrotu powietrza 

Błąd K   Usterka czujnika rury Usterka czujnika temperatury skraplania 

Błąd K   Błąd przesyłania/odbioru sygnału 

Błąd K   Usterka czujnika układu odprowadzającego Wyłączony przełącznik 

Błąd K   Usterka pompy odprowadzającej 

Błąd K   Zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem

Błąd K   Błąd systemu 

Błąd K   Błąd jednostki zewnętrznej Błąd komunikacji między 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Błąd K   Usterka czujnika temperatury powrotu powietrza

Określenie błędu

Aneks

Kod błędu 
Błąd K   Usterka czujnika rury   Usterka czujnika temperatury skraplania 

Błąd K   Błąd przesyłania/odbioru sygnału 

Błąd K   Usterka  czujnika odprowadzającego 

Błąd K   Usterka pompy odprowadzającej 

Błąd K   Zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem 

Błąd K   Błąd jednostki zewnętrznej Błąd komunikacji między 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Błąd K   Nieprawidłowe działanie z powodu wysokiego/niskiego ciśnienia 
Błąd K   Wyłączenie wewnętrznego termistora   Nieprawidłowa 
temperatura rozładowania   Wyłączenie termistora obudowy   
Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym 

Błąd K   Wyłączenie termistora radiatora 

Błąd K   Usterka termistora jednostki zewnętrznej 

Błąd K   Błąd czujnika ciśnienia   Błąd komunikacji między 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Błąd K   Wyłączenie przekaźnika przeciążenia prądowego 

Błąd K   Błąd systemu 

Błąd K   Normalne działanie 
Błąd K   Przeciążenie czynnika chłodniczego   Nieprawidłowe napięcie Usterka czujnika CT 

Błąd komunikacji   Dodatkowy błąd komunikacji 

Błąd komunikacji   Błąd komunikacji sterowania napięciem 

Błąd komunikacji   Błąd komunikacji UR 

Błąd komunikacji   Błąd synchronizacji komunikacji UR 

Błąd komunikacji   Błąd sprzętowy komunikacji UR 

Błąd komunikacji   Błąd bitu wykrywania stanu komunikacji UR 

Dodatkowy błąd komunikacji 
Dodatkowy błąd komunikacji   Zajęta linia przesyłania 

Dodatkowy błąd komunikacji   Brak ACK 
Dodatkowy błąd komunikacji   Brak polecenia odpowiedzi 

Błąd komunikacji   Nieprawidłowy odbiór danych 

Błąd komunikacji   Pokrywanie się adresów czynnika chłodniczego w komunikacji MA 

Błąd komunikacji   Braku odbioru w komunikacji MA 

Błąd komunikacji   Błąd synchronizacji w komunikacji MA 

Błąd komunikacji   Błąd przesyłania/odbioru sygnału H/W 
w komunikacji MA 

Błąd komunikacji   Błąd bitu początku wykrywania stanu komunikacji MA

Określenie błędu
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Kod błędu
Błąd komunikacji   Brak odbioru sygnału (błąd komunikacji  mię-
dzy kontrolerami A jednostek wewnętrznych/zewnętrznych) 

Błąd komunikacji   Błąd synchronizacji (błąd komunikacji między 
kontrolerami A jednostek wewnętrznych/zewnętrznych) 

Błąd komunikacji   Podłączenie 5 lub więcej jednostek we-
wnętrznych (błąd komunikacji między kontrolerami A jednostek 
wewnętrznych/zewnętrznych) 

Błąd komunikacji   Nieprawidłowe podłączenie przewodów (błąd komu-
nikacji między kontrolerami A jednostek wewnętrznych/zewnętrznych) 

Błąd komunikacji   Przekroczenie czasu uruchomienia (błąd komuni-
kacji między kontrolerami A jednostek wewnętrznych/zewnętrznych) 

Błąd komunikacji (rozszerzony kontroler) 
Błąd komunikacji Błąd odbioru zakresu ID (rozszerzony kontroler) 

Błąd systemu 

Błąd systemu   Błąd wydajności całkowitej 

Błąd systemu   Błąd kodu wydajności 

Błąd systemu   Przekroczenie maksymalnej liczby jednostek, które można podłączyć 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu długości rur 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu wysokości piętra 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu adresu 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu atrybutu 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu portu 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu systemu chłodniczego 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu połączenia 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu systemu czynnika chłodniczego/
informacji o podłączeniu 

Błąd systemu   Niepodłączone urządzenie wejścia/wyjścia / 
nieprawidłowe działanie czujnika zdalnego kontrolera 

Błąd systemu   Błąd w ustawieniu typu wejścia/wyjścia 

Błąd systemu   Nieokreślone urządzenie 

Błąd systemu   Błąd ustawienia przy ponownym montażu po wyczyszczeniu 

Błąd systemu   Błąd braku ustawienia modelu 

Błąd systemu   Połączenie niekompatybilnych jednostek 
Błąd systemu   Nieokreślone wartości 

Błąd systemu   Nieokreślone wartości

Błąd systemu   Błąd systemu LONWORKS

Aneks

Kod błędu Określenie błęduOkreślenie błędu
Błąd systemu   Błąd przekroczenia dopuszczalnej liczby jednostek (rozszerzony kontroler) 

Błąd systemu   Błąd zablokowania połączenia (rozszerzony kontroler) 

Błąd systemu   Błąd informacji o urządzeniu (rozszerzony kontroler) 

Błąd systemu   Błąd ustawienia systemu (rozszerzony kontroler) 

Błąd systemu   Błąd wersji (rozszerzony kontroler)


