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DAIKIN  

 

FWEC1 Standardní elektronická řídící jednotka Návod k instalaci a obsluze 

 
 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

LCD řídící jednotka byla navrţena pro řízení provozu vnitřních 

jednotek Daikin s jednofázovým vícerychlostním asynchronním 
motorem. 

 

HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI: 

 Nastavení teploty vzduchu pomocí automatické změny 

rychlosti ventilátoru. 
 Regulace teploty vzduchu zapínáním a vypínáním ventilátoru 

(ventilátor běţí pevnou rychlostí). 

 Řízení zapínacích-vypínacích ventilů pro dvou nebo 

čtyřtrubkové systémy. 
 Řízení topného prvku pro pomocné vytápění. 

 Přepínání chlazení a topení v následujících reţimech: 

- lokální manuální přepínání 

- dálkové manuální (centralizované) 
- automatické v závislosti na teplotě vody 

- automatické v závislosti na teplotě vzduchu 

 
Další vlastnosti zahrnují: 

 Digitální vstup 1 - Čistý kontakt pro dálkové centralizované 

přepínání funkce chlazení a topení (logika kontaktu: viz 
konfigurační parametry na desce). 

 Digitální vstup 2 - Čisté kontakty pro externí aktivaci 

(například okenní kontakt, dálkové ZAPÍNÁNÍ a VYPÍNÁNÍ, 

snímač přítomnosti osob atd.), které mohou aktivovat nebo 
deaktivovat provoz jednotky (logika kontaktu: viz 

konfigurační parametry na desce) 

 Dálkový snímač teploty vody (FWTSK) 

 Dálkový snímač vzduchu (FWTSK) (pokud je tento snímač 
pouţitý, pouţívá se namísto interního snímače pro měření 

teploty v místnosti).  

 
Řídící panel je tvořený: 
 LCD displejem 

 Klávesnicí 

 

LCD DISPLEJ (VIZ OBR. 1) 
(1) teplota v místnosti 

(2) Termostat / reţim ventilátoru 

(3) Nastavení teploty 

 

Automatická ventilační logika 

Rychlost ventilátoru 

Provozní reţim: Chlazení. Blikající f1 indikuje, ţe vodní 

okruh není aktivovaný pro ventilaci s ventilátorem. 

Provozní reţim: Topení. Blikající f1 indikuje, ţe vodní 
okruh není aktivovaný pro ventilaci s ventilátorem. 

Aktivovaná ekonomická funkce 

Spuštěný alarm 

Regulace minimální teploty 

Otevřený ventil 

Topný prvek. Blikající symbol znamená zapnutý topný 

prvek; pokud svítí trvale, znamená to jen, ţe topný 

prvek byl zvolen. 

 

  

 

 

 
Zařízení nesmějí bez dozoru nebo pokynů 

pouţívat děti nebo osoby se sníţenými fyzickými, 

pohybovými nebo mentálními schopnostmi nebo 

s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Je 
nutno zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. 

Klávesnice (viz obr. 2) 

 

 

 
 

KLÁVESNICE (VIZ OBR. 2) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tlačítko hlavního spínače: Spínač termostatu. Při 

postupu úpravy parametrů umoţňuje návrat do 
normálního provozního stavu. 
 

Klávesy Up (nahoru) a Down (dolů): změna 

nastavené teploty termostatu (Topení :[5,0 - 30,0 

°C], Chlazení: [10.0-35.0°C]). Při postupu změny 

parametrů se pouţívají pro volbu parametrů nebo pro 
změnu jejich hodnoty. 
 

Tlačítko SEL: v topném reţimu je moţno zvolit 

elektrický topný prvek jako pomocnou funkci 
 

Tlačítko Mode: volba provozního reţimu Topení a 

Chlazení 
 

Tlačítko Fan (ventilátor): volba provozní rychlosti 
 

Tlačítko EC: volba ekonomického reţimu 

 

KOMBINACE AKTIVNÍCH TLAČÍTEK 

      
S VYPNUTÝM termostatem: přístup k postupu konfigurace 

parametrů 
Se ZAPNUTÝM termostatem: zobrazení momentální teploty vody 

      
Volba funkce Minimální teploty vzduchu 

 

KONFIGURACE DESKY 
 

Desku je moţno změnou některých parametrů konfigurovat 

podle typu jednotky / systému. 

  

SEZNAM PARAMETRŮ 
 

  = konfigurace řídící jednotky (viz "Dostupné 
konfigurace") pro volbu typu řízené jednotky. 

 = typ instalace řídící jednotky 

: na jednotce 

: nástěnná montáţ 
 = (není pouţito) 

 = neutrální zóna [20-50 °C/10]; parametr pouţívaný v 

případě konfigurace s automatickým přepínáním chlazení a 
topení v závislosti na teplotě vzduchu. 
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 = snímač vody: 

: není dostupný 

: je dostupný 

V závislosti na nastavené hodnotě je moţno řídit alarm 
snímače a funkce topného prvku 

 = logika pouţití - Digitální vstup 1 pro přepínání chlazení 

a topení: 

: (rozpojený/sepnutý) = (chlazení/topení) 
: (rozpojený/sepnutý) = (topení/chlazení) 

 = logika pouţití - Digitální vstup 2 pro zapínání a 

vypínání: 

: (rozpojený/sepnutý) = (zapnuto/vypnuto) 
: (rozpojený/sepnutý) = (vypnuto/zapnuto) 

 

POSTUP KONFIGURACE PARAMETRŮ 
 

 Vypněte termostat  
 

 

 
 

 Stiskněte současně tlačítka       

 

 

 
 

 Pomocí kláves  upravte zobrazenou hodnotu hesla 

na 10 a stiskněte . 
Pokud je správná, získáte přístup k parametrům. 

 

 

 
 
 

 Pomocí kláves  procházejte různými parametry (viz 

výše uvedený "Seznam parametrů").  

 Změnu parametrů potvrďte stiskem  (hodnota začne 
blikat). 

 

 

 
 

 

 Pomocí kláves  změňte hodnotu. 

 Stiskem  uloţte novou hodnotu nebo stiskem  zrušte 
změnu. 

 Po dokončení úpravy příslušných parametrů stiskněte tlačítko 

 pro ukončení postupu. 

 
POZNÁMKA Postup konfigurace parametrů je časově omezený. 

Po uplynutí určité doby (asi 2 minut) se termostat přepne 

zpět do Vypnutého stavu a uchovají se jen uloţené změny. 

 

DOSTUPNÉ KONFIGURACE (PARAMETR P00) 
 

LCD řídící jednotku je moţno konfigurovat různými způsoby v 
závislosti na typu systému. Různé konfigurace je moţno získat 

pomocí parametru P00 (viz postup konfigurace parametrů řídící 

jednotky). 

 

 
 Systémová potrubí: 2 
 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 
 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VODNÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 2 
 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 
 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VODNÍ 
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DOSTUPNÉ KONFIGURACE (PARAMETR P00) 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: ANO 

 Rychlost ventilátoru: 3 
 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 
 Topný prvek: ANO 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: ano 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 
 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 
 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VODNÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 
 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VODNÍ 

 

 

 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 3-CESTNÝ 

 Topný prvek: ANO 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 3-CESTNÝ 

 Topný prvek: ANO 

 Rychlost ventilátoru: 3 
 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 2 

 Ventil: 3-CESTNÝ 

 Topný prvek: ANO 

 Rychlost ventilátoru: 3 
 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: NE 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 
 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 
 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: NE 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 4 
 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 
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DOSTUPNÉ KONFIGURACE (PARAMETR P00) 
 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 
 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 
 Ventil: 2-3 CESTNÝ 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 + CN (PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ) 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: 2-3 cestný 

 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 + CN (PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ) 
 Přepínací logika léto/zima: DÁLKOVÉ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 

 Ventil: 2-3 CESTNÝ 
 Topný prvek: NE 

 Rychlost ventilátoru: 3 + CN (PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ) 

 Přepínací logika léto/zima: AUTOMATICKÉ VZDUCHOVÉ 

 

 
 Systémová potrubí: 4 
 Ventil: NE 

 Topný prvek: ANO 

 Rychlost ventilátoru: 3 

 Přepínací logika léto/zima: MÍSTNÍ MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 

 

LOGIKA 
 

PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ a TOPENÍ 
 

K dispozici jsou čtyři logiky pro volbu provozních reţimů 

termostatu v závislosti na konfiguraci řídící jednotky. 

 

 Místní manuální: volba uţivatele pomocí tlačítka  
 Dálkové manuální: v závislosti na stavu digitálního vstupu 

1 (logika kontaktu:  viz konfigurační parametry na desce) 
 Automatické v závislosti na teplotě vody 

 

 

 
 

 
 

POZNÁMKA: v případě alarmu snímače vody se řídící jednotka 

dočasně vrátí do místního reţimu. 
 

 Automatické v závislosti na teplotě vzduchu 
 

 

 
 

 
Kde: 

- Nastavení je nastavení teploty, provedené 

šipkovými klávesami. 

- ZN je neutrální zóna (parametr P03). 

Provozní reţim termostatu je na displeji indikovaný symboly  

(chlazení) a  (topení). 
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VENTILACE 

Řídící jednotka můţe řídit vnitřní jednotky s 3 nebo 4 rychlostním 
ventilátorem. 
 

VOLBA PROVOZNÍ RYCHLOSTI 

Pomocí tlačítka Fan  - ventilátor je moţno zvolit následující 
rychlosti: 
 

 AUTO Automatická rychlost ventilátoru: v závislosti na 

nastavené teplotě a teplotě vzduchu v místnosti. 

Se 3 rychlostními konfiguracemi, kde: 
1 = nízká rychlost 

2 = střední rychlost 

3 = maximální rychlost 
 

 
 

Se 4 rychlostními konfiguracemi, kde: 
sm = zvláště nízká rychlost 

1 = nízká rychlost 

2 = střední rychlost 

3 = maximální rychlost 

 
 

POZNÁMKA: v případě 4 rychlostní konfigurace a ventilu nebo 3 

rychlostní konfigurace + CN (přirozené proudění) je ventilace v 
topném reţimu posunuta o 0,5 °C pro umoţnění fáze 

přirozeného proudění. 

 ŢÁDNÉ SYMBOLY rychlost deaktivovaná. Dá se zvolit 

jen v topném reţimu a se 4 rychlostní konfigurací nebo s 3 
rychlostní konfigurací + CN (přirozené proudění). Vnitřní 

jednotka pracuje jen s přirozeným prouděním. 

 Zvláště nízká rychlost. Dá se zvolit jen se 4 rychlostní 

konfigurací. Pracuje jen při zvláště nízké rychlosti. 
   Nízká rychlost 

  Střední rychlost 

  Vysoká rychlost 
POZNÁMKA V případě pevné rychlosti bude zapínací/vypínací 

logika ventilátoru ekvivalentní automatické logice. 

ŘÍZENÍ VODY 
 

Provoz ventilace závisí na řízení teploty vody v systému. V 

závislosti na provozním reţimu jsou aktivované různé prahové 

hodnoty topení nebo chlazení.  
 

 

 

 

Do vyvolání termostatu je absence aktivačního signálu 
indikovaná na displeji blikáním symbolu, představujícího aktivní 

reţim (  nebo ). 

 
Aktivační signál je ignorovaný: 

 Pokud není pouţitý snímač vody (P04 = 0) nebo v 

alarmovém reţimu, protoţe je odpojený. 

 V chladícím reţimu se čtyřtrubkovou konfigurací. 
 

VYNUCENÁ POTLAČENÍ 
 

Normální provozní logika ventilátoru je ignorována v určitých 

situacích potlačení, které mohou být nutné pro zajištění správné 

regulace teploty nebo provozu jednotky. K tomu můţe dojít: 
 

V chladícím reţimu: 

 Řídící jednotka na desce (P01 = 0) a konfigurace s ventilem: 

minimální dostupná rychlost bude zachována i po dosaţení 
teploty. 

 Řídící jednotka na desce a bezventilové konfigurace: po 

kaţdých 10 minutách, ve kterých je ventilátor vypnutý, 

následuje 2 minutové čištění při střední rychlosti pro 
umoţnění přesnějšího změření teploty v místnosti snímačem 

teploty. 

 

V topném reţimu 
 Při zapnutém topném prvku: ventilátor nuceně běţí při 

střední rychlosti. 

 Po vypnutí topného prvku: provede se následný 2 minutový 

ventilační cyklus při střední rychlosti. (POZNÁMKA: tento 
cyklus se dokončí i v případě vypnutí termostatu nebo v 

případě přepnutí na chladící reţim). 

 

DISPLEJ 
Displej zobrazuje stav ventilátoru. 

 

 Stb: ventilátor je v 

pohotovostním reţimu. 
 On: ventilátor je zapnutý. 

 noF: ventilátor nemůţe 

pracovat jen v reţimu 

přirozeného proudění. 
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Displej zobrazuje aktivovanou nebo zvolenou (v případě 

pohotovostního reţimu ventilátoru) rychlost ventilátoru (s 

případnou indikací "automatické" logiky)  

 

 Zvláště nízká rychlost 
 Nízká rychlost 

 Střední rychlost 

 Vysoká rychlost 
 

 
 

POZNÁMKA: pokud se aktivní rychlost liší od rychlosti, zvolené 
uţivatelem (v případě vynuceného potlačení), vede jeden stisk 

tlačítka  ke zobrazení rychlosti zvolené uţivatelem; opětovný 

stisk vede ke změně tohoto nastavení. 

 

VENTIL 
Řídící jednotka můţe ovládat 2 nebo 3 cestné ventily typu 

zapnuto/VYPNUTO s akčním členem 230 V. 
 

OTEVŘENÍ 

Otevírání ventilu je řízeno podle nastaveného provozního bodu a 

nastavené hodnoty teploty vzduchu. 

 

 

 

REGULACE VODY 
Kontrola teploty vody pro aktivaci otevírání ventilu je funkce, 
která platí jen pro konfigurace s 3 cestnými ventily a topným 

prvkem. V takovýchto konfiguracích se teplota vody kontroluje v 

následujících případech: 

 Topení s topným prvkem. Provoz topného prvku vynutí 
zapnutí ventilátoru; proto je nutné zabránit nadměrnému 

průtoku studené vody jednotkou. 

 

 

 

 Následná ventilace v důsledku vypnutí topného prvku. Tato 

funkce se zachovává aţ do uplynutí nastaveného času, i po 

změně provozního reţimu. Během následné ventilace 
souhlasí aktivační signál teploty vody se signálem, určeným 

pro provoz ventilátoru. 

 

DISPLEJ 

Indikace aktivního ventilu na displeji se zobrazí symbolem . 

 

TOPNÝ PRVEK 
Elektrický topný prvek je zařízení, pouţívané pro případnou 
podporu topného reţimu. 

 

VOLBA 

Pokud je topný prvek nastavený při konfiguraci, je moţno ho 

zvolit v topném reţimu stiskem tlačítka . 

 

AKTIVACE 

 

 

 

Pokud uţivatel zvolí pouţití topného prvku, bude prvek 
aktivovaný signálem z termostatu na základě teploty v místnosti. 

POZNÁMKA: jeho zapnutí vede také k zapnutí ventilátoru. 

 

REGULACE VODY 
 

 

 

Aktivace topného prvku je vázána na teplotu vody. 

Související aktivační logika je popsána níţe. 

Aktivační signál se nevyšle, pokud snímač vody není instalovaný 
nebo je odpojený 

 

DISPLEJ 

Na displeji se zobrazí následující informace: 
 topný prvek zvolený uţivatelem: trvale svítící symbol 

 aktivní topný prvek: blikající symbol 
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EKONOMY 
 
Funkce Ekonomy upravuje nastavenou hodnotu o 2,5 °C a 

přepíná ventilátor na minimální dostupnou rychlost pro sníţení 

výkonu jednotky. 

 
 Chlazení: nastavená hodnota + 2,5 °C 

 Topení: nastavená hodnota - 2,5 °C 

 

AKTIVACE 
 

Tuto funkci je moţno aktivovat stiskem tlačítka . 
 

 

DISPLEJ 

Funkce Economy se zobrazí na 

displeji symbolem . 

 
 

REGULACE MINIMÁLNÍ TEPLOTY 
 

Tato logika umoţňuje zabránit přílišnému poklesu teploty v 

místnosti při vypnutém termostatu přepnutím jednotky do 

topného reţimu v případě potřeby a na potřebnou dobu. Pokud 
je namontovaný topný prvek, pouţije se jen pokud byl předtím 

zvolen jako zdroj v topném reţimu. 

 

VOLBA 
Pokud je termostat vypnutý, můţete zvolit regulaci minimální 

teploty současným stiskem tlačítek     . 

Tatáţ kombinace tlačítek tuto funkci vypíná. 

 
AKTIVACE 

Pokud je zvolena tato regulace, jednotka se zapne při poklesu 

teploty v místnosti pod 9 °C. 

 

 

Kdyţ teplota překročí 10 °C, termostat obnoví vypnutý stav. 

POZNÁMKA: Jakýkoli Vypínací povel z digitálního vstupu 

deaktivuje tuto logiku. 
 

DISPLEJ 

Na displeji se zobrazí následující informace: 

 

 Zvolená regulace minimální teploty: symbol . 

 Aktivovaná regulace minimální teploty: indikace DEFR. 

 

 
 

ALARMY 
 

Toto řízení pracuje se dvěma typy alarmu: 

 Závaţné alarmy vedou k vynucenému vypnutí termostatu. 

 Nezávaţné alarmy nevedou k nucenému vypnutí termostatu, 
ale deaktivují potenciálně kritické funkce. 

 

ZÁVAŢNÉ ALARMY 

 
 

 Kód 01 = závada snímače venkovní teploty (v případě 
termostatu na desce). 

 Kód 02 = závada snímače vnitřní teploty (v případě 

nástěnného termostatu a odpojeného snímače venkovní 

teploty vzduchu). 
 

NEZÁVAŢNÉ ALARMY 

 
Termostat VYPNUTÝ  Termostat ZAPNUTÝ 

 

 Kód 03 = závada snímače vody. 

POZNÁMKA: alarmový kód se zobrazí jen při vypnutém 

termostatu. 
 

AUTODIAGNOSTICKÝ POSTUP 

Tento postup vám umoţňuje kontrolovat správnou funkci 

jednotlivých výstupů řídící jednotky. 
Pro spuštění postupu proveďte následující pokyny. 
 

 Vypněte termostat 

 

 Stiskněte současně tlačítka     

 

 Pomocí kláves  změňte hodnotu na displeji tak, 

abyste nastavili heslo pro autodiagnostiku (030) a stiskněte 

. Zobrazí se následující obrazovka: 

 

 Stiskem tlačítka postupně zapněte různé výstupy 

termostatu. 
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Symboly Aktivace Svorky 

 Minimální rychlost N-V1 

 Střední rychlost N-V2 

 Maximální rychlost V-V3 

 Ventil N-Vc 

 

Topný prvek 

Druhý ventil 
Zvláště nízká 

rychlost 

N-Vh 

ţádný symbol ţádný aktivní výstup  

 

Výstupy elektronické řídící jednotky je moţno kontrolovat jeden 

po druhém sledováním odpovídajícího dílu (ventil, ventilátor..) 

nebo kontrolou přítomnosti napětí 230 V na odpovídajících 
svorkách. 

 

 

 

 Pro ukončení autodiagnostického postupu stiskněte  

(termostat v kaţdém případě po několika minutách sám 

opustí autodiagnostický postup). 

 

 

ELEKTRONICKÁ DESKA (VIZ OBR. 3) 

Kde: 

 

CI12 DI1-2 Common 

DI1 Dálkové ovládání chlazení / topení 

DI2 Dálkové zapínání a vypínání 

L Fáze 

N Nula 

PE Uzemnění 

SA Dálkový snímač vzduchu 

SE Snímač vody 

V0 - 

V1 Nízká rychlost 

V2 Střední rychlost 

V3 Vysoká rychlost 

Vc Ventil 

Vh Ventil topení / Topení / Zvláště nízká rychlost 

 

POZNÁMKA: 

 Pro napájecí přípojku pouţijte kabel o průřezu 2 mm2. 

 Pro digitální výstupy je pouţitý kabel AWG 24. 
 Jako prodluţovací vedení snímačů pouţijte stíněný kabel 

AWG 24. 
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SCHÉMATA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 

(Viz přiloţená schémata elektrického zapojení) 
 

Konfigurační tabulka / schémata 

 

KONFIGURACE JEDNOTKA SCHÉMA 

01-02-03 

FWL-M-V FC66002487 [1] 

FWB UT66000879 [4] 

FWD 
UT66000880 [5] 

UT66000881 [6] 

07-08-09 

FWL-M-V FC66002491 [2] 

FWB UT66000882 [7] 

FWD 

UT66000883 [8] 

UT66000884 [9] 

UT66000885 [10] 

UT66000886 [11] 

10-11-12 

FWL-M-V FC66002487 [1] 

FWB UT66000879 [4] 

FWD 
UT66000880 [5] 

UT66000881 [6] 

16-17-18 

FWL-M-V FC66002491 [2] 

FWB UT66000882 [7] 

FWD 

UT66000883 [8] 

UT66000884 [9] 

UT66000885 [10] 

UT66000886 [11] 

19-20-21 

FWL-M-V FC66002487 [1] 

FWB UT66000879 [4] 

FWD 
UT66000880 [5] 

UT66000881 [6] 

25-26-27 

FWL-M-V FC66002487 [1] 

FWB UT66000879 [4] 

FWD 
UT66000880 [5] 

UT66000881 [6] 

31 

FWB UT66000882 [7] 

FWD 

UT66000883 [8] 

UT66000884 [9] 

UT66000885 [10] 

UT66000886 [11] 

 

 

 

 

 
Schémata desky jednotky 

 

JEDN. TYP KONFIGURACE SCHÉMA 

FWL-M-V 
- 

1-2-3-10-11-12-19-20-21-

25-26-27 
FC66002487 

 7-8-9-16-17-18 FC66002491 

FWB 
- 

1-2-3-10-11-12-19-20-21-

25-26-27 
UT66000879 

 7-8-9-16-17-18-31 UT66000882 

FWD 

04/12 
1-2-3-10-11-12-19-20-21-

25-26-27 
UT66000881 

 7-8-9-16-17-18-31 UT66000884 

06/12 3PH 7-8-9-16-17-18-31 UT66000886 

16/18 
1-2-3-10-11-12-19-20-21-

25-26-27 
UT66000880 

 7-8-9-16-17-18-31 UT66000883 

16/18 3PH 7-8-9-16-17-18-31 UT66000885 

EPIMSB6 

FWL-M-V - 

FC66002493 FWB - 

FWD - 
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SCHÉMATA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 
 
 

 

Tabulka / schémata jednotky 

 

….. Elektrické připojení musí provést elektrikář 

BU Modrá (střední rychlost) 

BK Černá (maximální rychlost) 

BN Hnědá 

CI12 Společný digitální vstup 

CN Svorkovnice 

DI1 Digitální vstup dálkového ovládání topení / chlazení 

DI2 Digitální vstup dálkového zapínání a vypínání 

EXT Externí pomocný kontakt 

F Pojistka (není součástí dodávky) 

GN Zelená 

GY Šedá 

IL Jistič (není součástí dodávky) 

IPM Elektronická deska pro jednotky UTN 

KP Elektronická deska pro řízení 4 vnitřních jednotek 

L Fáze 

M Motor ventilátoru 

MS Mikrospínač ţaluzií 

N Nula 

PE Uzemnění 

RHC Dálkový přepínač topení a chlazení 

RE Topný prvek 

RD Červená (minimální rychlost) 

SA Snímač vzduchu 

SC Připojovací pouzdro 

SE Snímač vody 

TSA Automatický pojistný termostat 

TSM Bezpečnostní pojistka 

Vo - 

V1 Minimální rychlost 

V2 Střední rychlost 

V3 Maximální rychlost 

VC Solenoidový ventil - chlazení 

VH Solenoidový ventil - topení 

VHC Solenoidový ventil - chlazení / topení 

WH Bílá (common) 

YE Ţlutá 

KR Relé topného prvku 

 

INSTALACE NÁSTĚNNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

 
Pro nástěnnou montáţ řídící jednotky se doporučuje pouţití 

elektrické krabice za řídící jednotkou pro umístění kabelu. 

 

POZNÁMKA: Před instalací pečlivě odstraňte ochrannou fólii z 
displeje. Odstranění fólie můţe vést ke vzniku tmavých 

pruhů na displeji, ty ale zmizí po několika sekundách a 

nejsou známkou ţádné závady řídící jednotky. 

 
Pokyny pro instalaci: 

 Vyšroubujte upevňovací šroub řídící jednotky (viz obr. 4). 

 Pokud je pouţito elektrické pouzdro 503, protáhněte kabely 

mezerou ve dně řídící jednotky a pouţijte otvory, určené k 
upevnění. (viz obr. 5). 

 Jinak vyvrtejte do stěny, na kterou chcete namontovat řídící 

jednotku, otvory podle upevňovacích dráţek (5x8 mm) na 

zadní straně řídící jednotky, protáhněte kabely otvorem na 
dně a řídící jednotku přišroubujte na stěnu (do předem 

vyvrtaných otvorů). (viz obr. 6). 

 Podle schématu elektrického zapojení připojte elektrické 

přípojky ke svorkovnici vnitřní jednotky. 
 Řídící jednotku uzavřete pomocí přiloţeného šroubu. 

 

TECHNICKÁ DATA 
 

Elektrické napájení 

90-250 V stř. 50/60Hz 

Elektrický příkon 8 W 

Ochranná pojistka 500 mA zpoţděná 

Rozsah provozních teplot 0-50 °C 

Rozsah skladovacích 

teplot 

-10-60 °C 

Relé 

NO 5A / 240V (odporové) 

Izolace: vzdálenost kontaktů 8 mm 

4000 V vinuté relé dielektrické 

Maximální okolní teplota 105 °C 

Přípojky 250 V / 10 A 

Digitální vstupy 

Čistý kontakt 

Spínací proud 2 mA 

Maximální spínací odpor 50 Ohm 

Analogové vstupy Snímačů teploty 

Napájecí výstupy Relé (viz výše) 

Snímače teploty 
NTC snímače 10K Ohm @25°C 

Rozsah -25-100°C 
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