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1. POKYNY 
 Je třeba dodržovat příslušné místní, státní a 

mezinárodní zákony a normy. 

 Před instalací si pečlivě přečtěte část 

„POKYNY“. 

 Následující pokyny obsahují důležité 

bezpečnostní informace. Dodržujte je a nikdy na 

ně nezapomínejte. 

 Uložte si tento návod spolu s návodem k obsluze 

tak, abyste je měli v případě potřeby po ruce. 

 Instalace musí být prováděna jen autorizovanými 

pracovníky v souladu s platnými normami a 

předpisy. 

Zde uvedené bezpečnostní pokyny jsou rozděleny 

do dvou kategorií. V obou kategoriích jsou 

důležité bezpečnostní informace, které je třeba 

pozorně pročíst. 
 

 VAROVÁNÍ 

 Nedodržení těchto pokynů může způsobit 

smrtelné zranění. 

 
UPOZORNĚNÍ  

Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění 

osob nebo poškození zařízení. 

Po dokončení instalace zkontrolujte, zda zařízení 

pracuje správně, než je uvedeno do běžného 

provozu. Poučte zákazníka, jak má ovládat jednotku 

a provádět údržbu. Řekněte mu také, aby si uložil 

tento návod na instalaci spolu s návodem na obsluhu 

pro případ, že je bude potřebovat. 

 

 VAROVÁNÍ 

 Zařízení smí instalovat, opravovat a udržovat jen 

řádně vyškolené a kvalifikované osoby. 

 Nesprávná instalace, oprava a údržba může 

způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, 

probíjení proudu, únik chladiva, požár nebo 

poškození zařízení. 

 Při instalaci dodržujte přesně pokyny pro 

instalaci. 

 Při nedodržení pokynů pro instalaci může dojít 

k úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo 

požáru. 

 Když instalujete jednotku v malé místnosti, 

zajistěte, aby v případě úniku chladiva 

nepřekročila koncentrace chladiva v místnosti 

povolený bezpečný limit. 

 Více informací získáte u prodejce. Nadměrné 

množství chladiva v uzavřeném prostoru může 

mít za následek nedostatek kyslíku. 

 Pro instalaci použijte dodávané příslušenství a 

specifikované díly. 

 Při použití jiných dílů může dojít k pádu 

jednotky, úniku vody, úrazu elektrickým 

proudem nebo požáru. 

 Nainstalujte jednotku na pevnou konstrukci, 

která dokáže unést váhu jednotky. 

 Pokud není konstrukce dost pevná nebo instalace 

není správná, může jednotka spadnout a způsobit 

zranění. 

 Zařízení musí být nainstalováno 2,5 m nad 

podlahou. 

 Zařízení není vhodné instalovat do prádelny. 

 Před odkrytím kontaktů musí být odpojeny 

všechny napájecí obvody. 

 Zařízení musí být umístěno tak, aby byla 

elektrická zástrčka snadno dostupná. 

 Na krytu zařízení by měl být slovně nebo 

symbolem označen směr toku chladiva. 

 Při elektrické instalaci dodržujte příslušné státní 

normy a předpisy a tyto pokyny pro instalaci. 

Pro napájení musí být použit samostatný 

elektrický přívod a zásuvka. 

 Pokud elektrický rozvod nemá dostatečnou 

kapacitu nebo není v dobrém stavu, může dojít 

k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

 Použijte specifikované kabely, připojte je 

správně do svorkovnice a upevněte kabel 

úchytkou, aby síla působící na kabel nevytrhla 

vodiče ze svorkovnice. 

 Pokud kabely nejsou správně a pevně připojeny, 

může dojít v místě připojení k přehřátí a 

následnému požáru. 

 Vodiče musí být vedeny tak, aby se dal dobře 

upevnit kryt svorkovnice. 

 Pokud není kryt svorkovnice správně upevněn, 

může dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 
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 Když je napájecí kabel poškozený, musí být 

vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem 

nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby se 

omezilo riziko způsobené nesprávnou výměnou. 

 Při pevném připojení k elektrickému rozvodu 

musí být pro vypínání jednotky použit vypínač, 

který odpojuje všechny póly a jehož kontakty 

jsou od sebe ve vypnutém stavu vzdáleny min. 

3 mm. 

 Při propojování trubek dbejte na to, aby se do 

chladicího okruhu nedostaly žádné nečistoty ze 

vzduchu. Jinak může dojít ke snížení výkonu 

zařízení, abnormálně vysokému tlaku 

v chladicím okruhu, explozi a zranění. 

 Neměňte délku napájecího kabelu, nepoužívejte 

prodlužovací kabel a nepřipojujte k napájecí 

zásuvce zároveň jiná elektrická zařízení. 

 Při nedodržení tohoto pokynu hrozí požár nebo 

úraz elektrickým proudem. 

 Při provádění instalace berte v úvahu místní 

podmínky, např. silný vítr, tajfuny nebo 

zemětřesení. 

 Při nevhodné instalaci může jednotka spadnout a 

způsobit zranění nebo jiné škody. 

 Pokud dojde při instalaci k úniku chladiva, 

okamžitě zasažený prostor vyvětrejte. 

 Když se chladivo dostane do kontaktu s ohněm, 

může vznikat toxický plyn. 

 Po dokončení instalace zkontrolujte, zda 

nedochází k úniku chladiva. 

 Když chladivo unikne do místnosti, kde jsou 

rozžhavené plochy nebo otevřený oheň, 

například elektrické topení s topnými spirálami, 

kamna nebo sporák, může vznikat toxický plyn. 

 

 UPOZORNĚNÍ 

Klimatizační zařízení řádně uzemněte. 

Nepřipojujte zemnicí vodič na plynové nebo 

vodovodní potrubí, bleskosvod nebo uzemnění 

telefonní linky. Nevhodné uzemnění může způsobit 

úraz elektrickým proudem. 

Nainstalujte proudový chránič. 

Pokud není proudový chránič nainstalován, může 

dojít k úrazu elektrickým proudem. 

Zapojte vodiče nejprve u venkovní jednotky a pak 

u vnitřní jednotky. 

Klimatizační zařízení nesmíte připojit k napájení, 

dokud není celá instalace (zahrnující připojení 

trubek a kabelů) dokončena. 

Nainstalujte odtokovou trubku podle pokynů 

v tomto návodu, abyste zajistili správný odtok 

kondenzované vody. Izolujte odtokovou trubku 

pomocí tepelné izolace, abyste zabránili kondenzaci 

vody na trubce. 

Nesprávná instalace odtokové trubky může způsobit 

únik vody z jednotky a poškození majetku. 

Nainstalujte vnitřní a venkovní jednotky, napájecí 

kabely a propojovací kabely ve vzdálenosti alespoň 

1 m od televizních nebo rádiových přijímačů, abyste 

zabránili rušení příjmu obrazu nebo zvuku. 

V některých případech nemusí být pro zamezení 

rušení vzdálenost 1 m postačující. 

Zařízení by neměly používat malé děti nebo 

nedostatečně způsobilí lidé bez dozoru zodpovědné 

osoby. 

Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením 

nehrály. 

Neinstalujte klimatizační zařízení v následujících 

místech: 

 Ve venkovním prostředí. 

 Místa, kde jsou ve vzduchu kapičky oleje. 

 Místa, kde jsou ve vzduchu částečky soli (poblíž 

mořského pobřeží). 

 Místa, kde jsou ve vzduchu korozivní plyny, 

například sirovodík (poblíž horkých pramenů). 

 Místa, kde silně kolísá napájecí napětí (např. 

v továrnách). 

 Ve skříni nebo v podobném uzavřeném prostoru. 

 V kuchyni, kde jsou olejové výpary. 

 V místě, kde je silné elektromagnetické rušení. 

 V místě, kde jsou hořlavé materiály nebo plyn. 

 V místě, kde jsou výpary z kyselých nebo 

zásaditých látek. 

 Zařízení není vhodné instalovat do prádelny. 

 V místech s jinými neobvyklými podmínkami. 

2. INFORMACE O INSTALACI 
 Aby byla instalace provedena správně, přečtěte 

si nejprve tento návod na instalaci. 

 Klimatizační zařízení smí instalovat jen 

příslušně kvalifikované osoby. 

 Při instalaci vnitřní jednotky a potrubí dodržujte 

co možná nejpřesněji tento návod. 

 Pokud je klimatizační zařízení nainstalované na 

kovové části budovy, musí být od podkladu 

elektricky izolováno podle příslušných předpisů 

pro elektrická zařízení. 

 Když je instalace hotova, proveďte důkladnou 

kontrolu, než připojíte zařízení k napájení a 

zapnete. 

 Z důvodu vylepšení produktu může dojít ke 

změnám návodu bez předběžného upozornění. 

 

POŘADÍ INSTALACE 
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 Vyberte místo. 

 Nainstalujte ovládací modul. 

 Nainstalujte venkovní jednotku. 

 Nainstalujte propojovací potrubí. 

 Zapojte kabely. 

 Otestujte funkčnost. 
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3. DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Zkontrolujte, zda bylo dodáno veškeré příslušenství. Pokud některý díl nevyužijete, pečlivě si jej 

uložte. 

NÁZEV VZHLED MNOŽSTVÍ FUNKCE 

1. Návod na instalaci a obsluhu - 1  

2. Kabelový ovladač 
 

1 

Ovládání 

klimatizačního 

zařízení přes kabel 

3. Návod na instalaci a obsluhu 

kabelového ovladače 
- 1 

 

4. Kabel pro připojení kabelového 

ovladače  
2 

 

5. Deska displeje s přijímačem 

signálu  
1 

Přijímá signál pro 

ovládání 

6. Šroub ST3.9x25 
 

8 
Upevňuje montážní 

desku 

7. Hmoždinka 
 

8  

8. Snímač teploty 

 

3 
 

9. Sada kabelů pro připojení 

snímačů teploty 
 

3 
 

10. Kabel pro připojení panelu 

displeje  1 
 

 

Pokyny pro instalaci kabelového ovladače: 

 S dálkovým ovladačem neházejte a chraňte jej před nárazy. 

 Před instalací kabelového ovladače vyzkoušejte, zda je z tohoto místa možné ovládat 

klimatizační jednotku. 

 Umístěte kabelový ovladač alespoň 1 m od nejbližšího TV přijímače nebo audio zařízení. 

(Zabrání se tím rušení obrazu nebo zvuku.) 

 Neinstalujte kabelový ovladače na místa, kam svítí přímé sluneční světlo, nebo blízko zdrojů 

tepla, například kamen. Při vkládání baterií dodržujte orientaci kladných a záporných pólů. 
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4. ZPŮSOB INSTALACE A ROZMĚRY 
AHUKZ-01A, AHUKZ-02A, AHUKZ-03A 

 
Způsob instalace: Zavěšení 

 
Nesprávná instalace 

 

 POZNÁMKA
 

1  Ovládací modul nesmí být nainstalována ve venkovním prostředí. Pokud nelze jinak, musí být 

dobře chráněn před deštěm. Informujte se u místního prodejce nebo pracovníků technické 

podpory. 

2  Pro zavěšení použijte při instalaci šrouby ST3.9x25. 

3  Zařízení musí být zavěšeno svisle. Nesmí být nainstalováno vodorovně. 

4  Řiďte se podle výše uvedených pokynů a nainstalujte zařízení s ohledem na připojení trubek 

chladiva a propojovacího kabelu. 

5  Všechny obrázky v tomto návodu jsou jen orientační. Skutečný vzhled ovládacího modulu se 

může trochu lišit (podle modelu). Řiďte se podle skutečného vzhledu zařízení. 
 

Jednotka: mm 

Připojit k vnitřní 
jednotce 

Připojit k venkovní 
jednotce 

Otvor pro kabel 
 

Nainstalovat 
svisle 
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5. MATERIÁL A VELIKOST TRUBEK 

 UPOZORNĚNÍ 

1  Délka propojovacích trubek mezi ovládacím modelem a vnitřní jednotkou nemá být větší než 

8 m. 

2  Tento ovládací modul je možné připojit jen k systému s chladivem R410A. 

3  Tento ovládací modul je možné připojit jen k VRF systému. 

4  Tento ovládací modul nelze připojit k systému pro rekuperaci tepla. 

5  Při instalaci propojovacích trubek nedovolte, aby se do potrubního systému dostaly vzduch, 

prach nebo nějaké jiné nečistoty. 

6  Nainstalujte propojovací trubky teprve po upevnění vnitřních a venkovních jednotek. 

7  Instalované propojovací trubky musí suché. Nedovolte, aby se do potrubního systému dostala 

voda. 

8  Propojovací měděné trubky musí být obaleny tepelně izolačními materiály (obvyklá tloušťka 

izolace by měla být větší než 10 mm, v některých vlhkých místech by měla být přiměřeně 

větší). 

Materiál trubek Měděná trubka pro klimatizační zařízení 

Model AHUKZ-01A AHUKZ-02A AHUKZ-03A 

Velikost (mm) (přívod kapaliny) Φ8 Φ 12,7 Φ16 

(vývod kapaliny) Φ8 Φ 12,7 Φ16 

6. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

 UPOZORNĚNÍ 

1  Klimatizační zařízení by mělo být napájeno ze samostatného napájecího okruhu se 

jmenovitým napětím. 

1  Externí napájecí rozvod musí mít zemnicí vodič, který je připojen k zemnicím vodiči vnitřní 

a venkovní jednotky. 

3  Zapojení musí provádět kvalifikované osoby podle schématu zapojení. 

4  Při pevném připojení k napájecímu rozvodu musí být v obvodu nainstalovaný vypínač 

(odpojovač), jehož kontakty jsou od sebe v rozepnutém stavu vzdáleny nejméně 3 mm. 

5  Proudový chránič je třeba nainstalovat podle příslušných platných norem. 

6  Veďte napájecí kabely a signálové kabely tak, aby nedocházelo k rušení a aby se nedotýkaly 

propojovacích trubek a uzavíracího ventilu. Obecně platí, že pokud je nutné propojit dva 

dráty, nestačí je jen zkroutit k sobě. Dráty musí být dobře připájeny a spoj musí být zakrytý 

izolační páskou. 

7  Nepřipojujte napájení, dokud nejsou všechny elektrické vodiče správně zapojeny. 

6.1 Specifikace napájení 
Parametry napájení jsou uvedeny níže. Pokud je přívod napájení poddimenzovaný, mohou se 

vodiče přehřívat a způsobit požár zařízení. 

Model AHUKZ-01A~03A 

Výkon Fáze Jedna fáze 

Napětí a frekvence 220–240 V ~ 50 Hz 

Průřez napájecích vodičů vnitřní jednotky (mm
2
) 4,0 (< 50 m) 

Propojovací vodiče pro přenos slaboproudého signálu mezi 

vnitřní a venkovní jednotkou (mm
2
) 

0,75 

 

 UPOZORNĚNÍ 

Vzduchová mezera mezi kontakty jističe slouží pro elektrické oddělení obvodu a při pevném 

připojení zařízení k napájení musí odpovídat příslušným státním normám. 
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6-2 Zapojení svorkovnice 
Při zapojování se řiďte podle schématu zapojení pro vnitřní jednotku. 

 UPOZORNĚNÍ 

Klimatizační zařízení mohou být připojena k centrálnímu řídícímu monitoru (CCM –  Central 

Control Monitor). Před zahájením provozu zkontrolujte, že jsou vodiče správně zapojeny a že je 

správně nastavena adresa vnitřní jednotky. 

 
Použijte stíněný kabel se 3 vodiči a stínicí vrstvu řádně uzemněte. 

 

Svorky O1 a O2 slouží k připojení vzdáleného ovládání ON/OFF. Propojení O1 a O2 do zkratu 

přepne AHUKZ do pohotovostního režimu, rozpojení kontaktů umožní provoz jednotky. 

Svorky W1 a W2 pro připojení hladinového spínače jsou standardně propojeny drátem. Když 

připojíte vnitřní jednotku s vodním čerpadlem, vyjměte propojovací drát a připojte ke svorkám 

hladinový spínač. 

6-3 Zapojení skříňky řídicí jednotky 
Připojte snímač teploty v místnosti (T1), snímač teploty uprostřed výparníku vnitřní jednotky (T2) 

a snímač teploty na vývodu výparníku vnitřní jednotky (T2B) podle označení. 

 
 

Připojit k napájení 
vnitřní jednotky 
220–240 V~  50 Hz 
208–230 V~  60 Hz 
 

Vysoká 

Připojit k ventilátoru 
vnitřní jednotky 

Nízká 

Neutrální Střední Připojit k vodnímu čerpadlu Signál alarmu 

modrá 

bílá černá 

žlutá šedá 

bílá černá bílá bílá 

Připojit ke vzdálenému spínači Připojit k hladinovému spínači Ke komunikační sběrnici CCM Ke komunikační sběrnici venkovní 
jednotky 
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 UPOZORNĚNÍ 

1 AHUKZ-01A, AHUKZ-02A a AHUKZ-03A mají jeden hlavní ovládací panel. Před prvním 

zapnutím musí být snímače T1, T2 a T2B připojeny k hlavnímu ovládacímu panelu. 

2  T1 je snímač teploty v místnosti. Nainstalujte ho na přívodu vzduchu vnitřní jednotky. 

3  T2 je snímač teploty uprostřed výparníku vnitřní jednotky. Nainstalujte ho do středu 

výparníku. 

4  T2B je snímač teploty na vývodu výparníku vnitřní jednotky. Nainstalujte ho na vývod 

výparníku. 

5  T2C je snímač teploty na přívodu výparníku vnitřní jednotky. Tento snímač je nainstalován 

výrobcem. 

6-4 Zapojení vnitřní a venkovní jednotky 

 
T1 (přívod vzduchu) T2 (střední část výparníku) T2B (vývod trubky plynu) 

 

Svorkovnice 

Venkovní jednotka 

Vnitřní jednotka 
Ovládací modul 

Vodní čerpadlo 

Vodní čerpadlo 

Hladinový spínač 

T1/T2/T2B 

Trubka kapaliny Trubka kapaliny 

Trubka plynu 

Napájení vnitřní 
jednotky 

Signálový kabel 

Snímač teploty v místnosti (T1), snímač teploty 
uprostřed výparníku (T2) a snímač teploty na výstupu 
výparníku (T2B) připojte podle informací na štítku. 
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7. OVLÁDÁNÍ APLIKACE  

7-1 Ovládání aplikace 
Nastavte na desce elektroniky kód vnitřní jednotky podle způsobu použití. Po nastavení 

nezapomeňte vypnout hlavní vypínač napájení a pak ho znovu zapnout. Nastavená funkce nemůže 

být provedena, pokud se hlavní vypínač nevypne a znovu nezapne 

• Specifikace funkce: 

 
ENC1  Nastavení výkonu chlazení. Nastavte chladicí výkon tohoto zařízení. 

ENC1 
Poloha 

přepínače 

Pro nastavení chladicího 

výkonu 
Typ AHUKZ 

Upozornění: 

Výkon je 

nastavován 

výrobcem. 

Nastavení nesmí 

nikdo měnit 

s výjimkou 

pracovníka údržby. 

Kód Nastavení chladicího výkonu  

0 2200 W (0,8 HP) 

nevyužito 

1 2800 W (1,0 HP) 

2 3600 W (1,3 HP) 

3 4500 W (1,6 HP) 

4 5600 W (2,0 HP) 

5 7100 W (2,5 HP) 

6 8000 W (3,0 HP) 

7 9000 W (3,2 HP) 

AHUKZ-01A 
8 11200 W (4,0 HP) 

9 14000 W (5,0 HP) 

A 16000 W (6,0 HP) 

B 28000 W (10 HP) AHUKZ-02A 

C 42000 W (15 HP) 
AHUKZ-03A 

D 56000 W (20 HP) 

E 70000 W (25 HP) 
nevyužito 

F 84000 W (30 HP) 

7-2 Nastavení systémové adresy a síťové adresy 
1) Po prvním zapnutí nastavte pomocí dálkového ovladače nebo kabelového ovladače systémovou 

adresu. Rozsah adres je 0~58. Adresa vnitřní jednotky se v rámci jednoho systému nesmí 

opakovat. 

2) Nastavení adres se bude lišit podle kódu výkonu ENC1. Viz tabulka 7-2. 

Každý nezávislý ovládací modul musí mít nastavenou adresu. Tato adresa je skutečnou adresou. 

Když je kód výkonu ENC1 nastaven na B~F, bude tento nezávislý ovládací modul vnitřní 

jednotky vytvářet na základě hodnoty ENC1 jednu nebo více virtuálních adres podle nastavené 

skutečné adresy. Skutečná adresa ani odvozené virtuální adresy nesmí být skutečnou ani virtuální 

adresou žádné jiné vnitřní jednotky v rámci stejného systému. 

Například, když jsou ve stejném systému dva nezávislé ovládací moduly a jeden má nastavený 

kód výkonu D a skutečnou adresu 5, pak podle tabulky 7-2 bude tento ovládací modul vytvářet tři 

virtuální adresy – 6, 7 a 8, a proto skutečná adresa ani virtuální adresa jiného nezávislého 

ovládacího modulu nesmí být 5, 6, 7 nebo 8. 

Skutečná adresa a virtuální adresa musí být menší nebo rovny 63. 
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ENC1 Příslušná virtuální adresa pro různé nastavení ENC1  

0~6 Bez virtuálních adres nevyužito 

7~A Bez virtuálních adres AHUKZ-01A 

B 
Skutečná 

adresa + 1 
- - - - AHUKZ-02A 

C 
Skutečná 

adresa + 1 

Skutečná 

adresa + 2 
- - - 

AHUKZ-03A 

D 
Skutečná 

adresa + 1 

Skutečná 

adresa + 2 

Skutečná 

adresa + 3 
- - 

E 
Skutečná 

adresa + 1 

Skutečná 

adresa + 2 

Skutečná 

adresa + 3 

Skutečná 

adresa + 4 
- 

nevyužito 

F 
Skutečná 

adresa + 1 

Skutečná 

adresa + 2 

Skutečná 

adresa + 3 

Skutečná 

adresa + 4 

Skutečná 

adresa + 5 

3) Počet vnitřních jednotek, detekovaný venkovní jednotkou, bude součtem počtu skutečných 

adres a počtu virtuálních adres, tj. když má nezávislý ovládací modul nastaven kód výkonu D a 

skutečnou adresu 5, budou se vytvářet virtuální adresy 6, 7 a 8, a počet vnitřních jednotek, 

detekovaný venkovní jednotkou, bude 4. 

4) Venkovní jednotka nemůže používat automatické adresování pro nastavení adresy pro vnitřní 

jednotku, která nemá adresu. Teprve když má vnitřní jednotka adresu, může být venkovní 

jednotka nastavena na automatické adresování. 

5) Když se systém nezávislého ovládacího modulu připojí k centrálnímu ovladači vnitřní jednotky, 

budou se na centrálním ovladači zobrazovat skutečná adresa a virtuální adresy. Například, když 

má nezávislý ovládací modul kód výkonu D a skutečnou adresu 5, bude se na centrálním ovladači 

zobrazovat skutečná adresa 5 a virtuální adresy 6, 7 a 8. To znamená, že reprezentuje čtyři vnitřní 

jednotky a bude se pracovat se stavy čtyř vnitřních jednotek. 

6) Síťová adresa je stejná jako adresa vnitřní jednotky a není třeba ji nastavovat samostatně. 

7-3 Nastavení přepínačů na hlavní desce 
Definice poloh přepínačů SW1 

 

1: tovární testovací režim 

0: režim automatického vyhledávání adres (tovární nastavení) 

 

1: volba DC ventilátoru (rezervováno) 

0: volba AC ventilátoru 

 

00: statický tlak DC ventilátoru je 0 (rezervováno) 

 

00: statický tlak DC ventilátoru je 0 (rezervováno) 

 

01: statický tlak DC ventilátoru je 1 (rezervováno) 

 

10: statický tlak DC ventilátoru je 2 (rezervováno) 

 

11: statický tlak DC ventilátoru je 3 (rezervováno) 
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Definice poloh přepínačů SW2 

 

00: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti foukání studeného 

vzduchu je 15 °C 

 

01: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti foukání studeného 

vzduchu je 20°C 

 

10: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti foukání studeného 

vzduchu je 24°C 

 

11: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti foukání studeného 

vzduchu je 26°C 

 

 

00: doba doběhu ventilátoru při vypnutí jednotky v režimu Topení jsou 

4 minuty 

 

01: doba doběhu ventilátoru při vypnutí jednotky v režimu Topení je 8 

minut 

 

10: doba doběhu ventilátoru při vypnutí jednotky v režimu Topení je 12 

minut 

 

11: doba doběhu ventilátoru při vypnutí jednotky v režimu Topení je 16 

minut 

 

Definice poloh přepínačů SW5 

 

00: Teplotní kompenzace v režimu Topení je 6 °C 

 

01: Teplotní kompenzace v režimu Topení jsou 2°C 

 

10: Teplotní kompenzace v režimu Topení jsou 4°C 

 

11: Teplotní kompenzace v režimu Topení je 8°C 

 

Definice poloh přepínačů SW6 

 

1: starý panel displeje 

0: nový panel displeje 

 

1: automatický režim, automatický ventilátor  

0: neautomatický režim, automatický ventilátor 

 

Rezervováno 
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Definice poloh přepínačů SW7 

 

Standardní konfigurace 

 

Poslední sada v síti 

 

Definice funkce propojek J1, J2 

 

J1 bez propojky: při výpadku napájení se zapamatuje provozní stav 

 

 

J1 s propojkou: při výpadku napájení se nezapamatuje provozní stav 

 

 

Rezervováno 

 

Definice nastavení 0/1 

 
Znamená 0 

 
Znamená 1 

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Č. Typ Obsah LED displej Poznámky 

1 Alarm Bez adresy FE 

Normální stav se obnoví 

po dokončení nastavení 

adresy. 

2 Alarm 

AHUKZ je připojen k venkovní 

jednotce SDV4, která nepodporuje 

tento typ připojení 

 H0 

AHUKZ nelze použít 

v zapojení s malými 

jednotkami SDV4 (10-

26kW) 

3 Alarm Konflikt režimů  E0  

4 Porucha 
Abnormální komunikace mezi 

vnitřní/venkovní jednotkou. 
 E1 

Po odstranění závady se 

obnoví normální stav. 

5 Porucha 

Abnormální stav snímače teploty na 

výparníku nebo snímače teploty 

v místnosti. 

 E2, E3 nebo E4 
Po odstranění závady se 

obnoví normální stav. 

6 Porucha Abnormální stav EEPROM  E7 
Po odstranění závady se 

obnoví normální stav. 

7 Porucha Abnormální stav venkovní jednotky  Ed 
Po odstranění závady se 

obnoví normální stav. 

8 Porucha 
Abnormální stav hladinového 

spínače 
EE 

Po odstranění závady se 

obnoví normální stav. 
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LED displej 

Přijímač infračerveného 
signálu Tlačítko nouzového 

ovládání 

Indikátor alarmu Indikátor provozu 
Indikátor časovače 

Indikátor PRE-DEF 
nebo režimu Ventilátor 



 

Zpětný odběr elektroodpadu 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 

a elektronických zařízení (z domácnosti) 
 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, 
v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění.  
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce: 
Sinclair Corporation Ltd. 
1-4 Argyll Street 
London W1F 7LD 
United Kingdom  
 
Dodavatel a technická podpora: 
Nepa, spol.s.r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika  
www.nepa.cz 
 
Bezplatná infolinka: 
+420 800 100 285 

 

http://www.nepa.cz/

