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1 POKYNY 
Propojovací box (AHU kit, řídicí modul AHU) umožňuje připojit 
k venkovním jednotkám Sinclair vnitřní klimatizační jednotky (externí 
tepelné výměníky) od jiných výrobců, které jsou v tomto návodu 
označovány zkratkou AHU (Air Handling Unit – vzduchotechnická 
jednotka). 
 

 Dodržujte příslušné místní, státní a mezinárodní zákony a 
normy. 

 Před instalací si pečlivě přečtěte všechny 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. 

 Instalaci smí provádět jen autorizovaní pracovníci 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 uveďte zařízení do zkušebního provozu a 
zkontrolujte, zda pracuje správně. 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 podklad, který dokáže unést váhu 
jednotky. 
Pokud není podklad dost pevný nebo instalace není správně 
provedena, může jednotka spadnout a způsobit zranění. 

● Zařízení musí být nainstalováno 2,5 m nad podlahou. 

● Zařízení nemá být nainstalováno v prádelně. 

● Před odkrytím kontaktů musí být odpojeny všechny 
napájecí obvody. 

● Zařízení musí být umístěno tak, aby byla jeho elektrická 
zástrčka snadno dostupná. 

● Na krytu zařízení by měl být slovně nebo symbolem 
označen směr toku chladiva. 

● Při elektrické instalaci dodržujte příslušné státní normy, 
předpisy a vyhlášky a také 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. 

● Pokud 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 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. 
Pokud se chladivo dostane do kontaktu s ohněm, může vznikat 
toxický plyn. 

● Po dokončení instalace zkontrolujte, zda nedochází k úniku 
chladiva. 
Pokud chladivo unikne do místnosti, kde jsou rozžhavené plochy 
nebo otevřený oheň, například elektrický ohřívač s topnými 
spirálami, kamna nebo sporák, může vznikat toxický plyn. 
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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 propojovacího boxu. 
Nepřipojujte klimatizační zařízení k napájení, dokud není hotová 
instalace kabelů a potrubí klimatizačního systému. 

● Nainstalujte odtokovou trubku podle pokynů v tomto 
návodu, abyste zajistili správný odtok zkondenzované 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 propojovací box 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 vzdálenost 1 m pro zamezení 
rušení postačující. 

● Zařízení by neměly používat malé děti nebo nedostatečně 
způsobilé osoby bez dozoru. 

● Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály. 

● Neinstalujte propojovací box na 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 plyny, které způsobují korozi, 
například sirovodík (poblíž horkých pramenů) 

– Místa, kde silně kolísá napájecí napětí (např. v továrnách). 

– V dopravních prostředcích nebo v malém uzavřeném 
prostoru 

– V kuchyni, kde jsou olejové výpary. 

– Místa, kde je silné elektromagnetické rušení. 

– Místa, kde jsou hořlavé materiály nebo plyn. 

– Místa, kde jsou výpary z kyselých nebo zásaditých látek. 

– Zařízení není vhodné instalovat do prádelny. 

– Místa, kde jsou jiné neobvyklé podmínky.  

 
 

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 propojovacího boxu 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 
předchozího upozornění. 

 
 

POSTUP PŘI INSTALACI 

● Vyberte místo. 

● Nainstalujte propojovací box a AHU. 

● Nainstalujte venkovní jednotku. 

● Nainstalujte propojovací potrubí.  

● Zapojte kabely. 

● Otestujte funkčnost.  
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3 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Zkontrolujte, zda bylo dodáno veškeré příslušenství. Náhradní a nevyužité díly pečlivě uložte. 

 

Tabulka 3-1 

NÁZEV VZHLED MNOŽSTVÍ FUNKCE 

1. Návod na instalaci a obsluhu — 1 — 

2. Kabelový ovladač 

 

1 Ovládání klimatizace 

3. Návody na instalaci a použití 
kabelového ovladače 

— 2 — 

4. Kabel pro připojení kabelového 
ovladače  

1 — 

5. Indikační panel s displejem a 
přijímačem signálu  

1 Zobrazení stavu a příjem signálu ovladače 

6. Šroub ST3.9×25 
 

8 Připevnění montážní desky 

7. Hmoždinka 
 

8 — 

8. Snímač teploty 

 

3 — 

9. Sada kabelů pro připojení snímačů 
teploty 

 

3 — 

10. Kabel pro připojení indikačního 
panelu s displejem  1 — 

 
 
■ Pokyny pro instalaci kabelového ovladače: 

● S dálkovým ovladačem neházejte a chraňte jej před nárazy. 

● Propojovací box může být ovládán pomocí ovladače Sinclair nebo ovladače SIEMENS. Pokud zvolíte ovladač Sinclair, najděte vhodné 
místo pro jeho instalaci, aby se zařízení dalo dobře ovládat. 

● Umístěte kabelový ovladač alespoň 1 m od nejbližšího TV přijímače nebo audio zařízení. (Zabrání se tím rušení obrazu nebo zvuku.) 

● Neumisťujte ovladač na místa, kam svítí přímé sluneční světlo, nebo na místa blízko tepelného zdroje, například kamen. Při vkládání baterií 
dodržujte správnou polaritu (umístění kladného a záporného pólu).  
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4 ZPŮSOB INSTALACE A ROZMĚRY 

 
 

 
POZNÁMKA 

● Propojovací box nesmí být nainstalován ve venkovním prostředí. Pokud nelze jinak, musí být chráněn před deštěm. Informujte se 
u místního prodejce nebo pracovníků technické podpory. 

● Rozmezí provozních podmínek propojovacího boxu: 

– Režim Chlazení: Teplota vzduchu u výměníku AHU (vnitřní jednotky) je 17–43 °C 

– Režim Topení: Pro max. průtok systémů SDV4, SDV4F a SDV5 je teplota vzduchu u výměníku AHU (vnitřní jednotky) je 5–30 °C. 

– Relativní vlhkost vzduchu je menší než 80 %. 

Při provozování mimo toto rozmezí může dojít k selhání systému. 

● Pro zavěšení použijte šrouby ST3.9x25. 

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

● Řiďte se podle výše uvedených pokynů a nainstalujte zařízení s ohledem na připojení trubek chladiva a propojovacího kabelu. 

● Všechny obrázky v tomto návodu jsou jen orientační. Skutečný vzhled propojovacího boxu se může trochu lišit (podle modelu). Řiďte se 
podle skutečného vzhledu zařízení. 

 
 
 
  

Otvor pro kabel 

Připojit k venkovní jednotce

Připojit k AHU 

Způsob instalace: Zavěšení 

Nesprávná instalace 

Nainstalovat svisle 

Rozměry v mm AHUKZ-00C 
AHUKZ-01C 
AHUKZ-02C 
AHUKZ-03C 
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5 MATERIÁL A VELIKOST TRUBEK 

 
UPOZORNĚNÍ 

● Délka propojovacích trubek mezi propojovacím boxem a AHU 
(vnitřní jednotkou) nemá být větší než 8 m. 

● Tento propojovací box je možné připojit jen k systému 
s chladivem R410A. 

● Tento propojovací box je možné připojit jen k systému SDV4, 
SDV4F a SDV5. 

● Tento propojovací box nelze připojit k systému pro rekuperaci 
tepla. 

● Při instalaci propojovacích trubek nedovolte, aby se do 
potrubního systému dostaly vzduch, prach nebo nějaké jiné 
nečistoty. 

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

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

● Propojovací měděné trubky musí být obaleny tepelně izolačními 
materiály (tloušťka izolace by měla být normálně minimálně 
10 mm, v některých vlhkých místech by měla být přiměřeně 
větší). 

 
Tabulka 5-1 

Materiál trubek Měděná trubka pro klimatizační zařízení 

Model 
AHUKZ-

00C 
AHUKZ-

01C 
AHUKZ-

02C 
AHUKZ-

03C 

Výkon (kW) 2,2‒9 9‒20 20‒36 36‒56 

Velikost 
(mm) 

(přívod 
kapaliny) 

Ø 8 Ø 8 Ø 12,7 Ø 15,9 

(vývod 
kapaliny) 

Ø 8 Ø 8 Ø 12,7 Ø 15,9 

 
 

6 POTRUBÍ CHLADIVA 
6.1 Typy trubek 

Tabulka 6-1 

Typ trubky Označení (viz obr. 6-1) 

Hlavní trubka propojovacího boxu L1, L2, L3, L4 

Pomocná trubka propojovacího boxu a1, a2, b1, b2, c1, c2 

Rozbočovač propojovacího boxu A, B 

 

 
POZNÁMKA 

Délka propojovacích trubek mezi propojovacím boxem a AHU 
(vnitřní jednotkou) nemá být větší než 8 m. 

a2 + L4 ≤ 8 m b2 + L2 + L4 ≤ 8 m c2 + L2 + L4 ≤ 8 m  

a1 ≤ 10 m L1 + b1 ≤ 10 m L1 + c1 ≤ 10 m  

 

6.2 Velikost připojovací trubky pro AHU s chladivem 
410A 

Tabulka 6-2 

Výkon propojovacího boxu  
A (×100 W) 

Velikost hlavní trubky (mm) 

Strana kapaliny  
(mm) 

Vhodný 
rozbočovač 

200 < A ≤ 450 Ø 12,7 SDV4-HN01k 

450 < A < 660 Ø 15,9 SDV4-HN02k 

660 ≤ A < 1350 Ø 19,1 SDV4-HN03k 

1350 ≤ A < 1800 Ø 22,2 SDV4-HN04k 

1800 ≤ A Ø 25,4 SDV4-HN04k 

 
Příklad 1: Podle obrázku 6-1 je celkový výkon propojovacích boxů 
napojených na trubku L4 roven 560 + 280 + 140 = 980, trubka bude 
mít průměr Ø19,1. 
 
6.3 Příklad 

Jako příklad pro vysvětlení výběru trubek použijeme systém se třemi 
propojovacími boxy s celkovým výkonem (56+28+14) kW. 

Tabulka 6-3 

Výkon 
propojovacího 
boxu  
A (×100 W) 

AHUKZ-
00C  

22<A<45 

AHUKZ-
00C  

45<A<90 

AHUKZ-
01C  

90<A<200 

AHUKZ-
02C  

200<A<360 

AHUKZ-
03C  

360<A<560 

Strana 
kapaliny  
(mm) 

Ø 6,35 Ø 9,5 Ø 9,5 Ø 12,7 Ø 15,9 

 
A Trubky rozbočovačů u propojovacích boxů. 

Trubky mezi rozbočovači a propojovacími boxy jsou a–c, průměr 
těchto trubek je třeba vybrat podle tabulky 6-3. Průměr trubky 
a1/a2 je Ø15,9, průměr trubky b1/b2 je Ø12,7, průměr trubky c1/c2 
je Ø9,5. 

B Hlavní trubka pro propojovací boxy (viz tabulka 6-2) 

1) K hlavní trubce L1/L2 jsou připojené propojovací boxy N1 a 
N2 s celkovým výkonem 280+140=420; průměr trubky L1/L2 
bude Ø12,7 a jako rozbočovač B vyberte SDV4-HN01k. 

2) K hlavní trubce L3/L4 jsou připojené propojovací boxy N0, N1, 
N2 s celkovým výkonem 560+280+140=980; průměr trubky 
L3/L4 tedy bude Ø19,1 a jako rozbočovač A vyberte SDV4-
HN03k. 

3) K rozbočovači A jsou připojené propojovací boxy N0 až N2 
s celkovým výkonem 560+280+140=980; jako rozbočovač A 
vyberte SDV4-HN03k. 

 
Poznámka: 

● Průměr trubky L3 závisí také na venkovní jednotce, vyberte větší 
z potřebných průměrů. 

● Trubku plynu je třeba zvolit podle návodu na instalaci venkovní 
jednotky.  

  

Venkovní jednotka 

Trubka kapaliny Trubka kapaliny 

Trubka plynu 

AHU (vnitřní jednotka) 

Obr. 6-1
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7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

 
UPOZORNĚNÍ 

● Venkovní jednotka a propojovací box by měly mít samostatný 
napájecí okruh se jmenovitým napětím. Všechny propojovací 
boxy a další vnitřní jednotky však mají mít společné napájení. 

● Externí napájecí rozvod musí mít zemnicí vodič, který je připojen 
k zemnicím vodiči propojovacího boxu a venkovní jednotky. 

● Zapojení musí provádět kvalifikované osoby podle schématu 
zapojení. 

● 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. 

● Proudový chránič je třeba nainstalovat podle příslušných 
platných norem. 

● Veďte napájecí kabely a signálové kabely tak, aby nedocházelo 
k rušení a aby se nedotýkaly propojovacích trubek a uzavíracího 
ventilu. Když potřebujete propojit dva vodiče, nestačí je jen 
zkroutit k sobě. Vodiče musí být dobře spájeny a spoj musí být 
zakrytý izolační páskou. 

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

 

7.1 Skříňka řídicí elektroniky 

 
Obr. 7-1 

7.2 Instalace a zapojení snímačů teploty 

Součástí příslušenství jsou tři snímače teploty (T1, T2, T2B) a tři 
propojovací kabely (viz obrázek 7-2). Před prvním zapnutím musí 
být tyto snímače nainstalovány na správných místech a připojeny 
k hlavní řídicí desce.  

 
(1) 

 
(2) 

Obr. 7-2 

 
T1 je snímač teploty nasávaného vzduchu u AHU (vnitřní jednotky) a 
musí být nainstalován na přívodu vzduchu AHU. 
T2 je snímač teploty uprostřed výparníku AHU (vnitřní jednotky) a 
musí být nainstalován uprostřed trubky výparníku. 
T2 je snímač teploty na výstupu výparníku AHU (vnitřní jednotky) a 
musí být nainstalován na výstupní trubce výparníku. 
 
Místo instalace snímačů T2 a T2B viz obrázek 7-3. 

 
Obr. 7-3 

 

 
UPOZORNĚNÍ 

● Pokud jsou dva (nebo více) propojovací boxy zapojeny 
paralelně, aby řídily jednu AHU, je třeba zapojit snímače T1, T2, 
T2B jen u master propojovacího boxu. 

● Připojte snímač pevně tak, aby byl chráněn před vodou, 
hromaděním prachu, mechanickým namáháním a dalšími 
faktory, které by mohly ovlivnit měření teploty nebo životnost 
snímače. 

 
 

T1

T2

T2B

Transformátor 

Hlavní řídicí deska 

Relé 

Konektor 

T2B 

T2        senzor 

T1 

T1 

T2 

T2B

bílý 

černý 

modrý 

bílý 

černý 

modrý 

bílý 

černý 

modrý 

Snímač teploty Propojovací kabel 

T2B 

T2 

Trubka plynu 

Trubka kapaliny 
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7.3 Zapojení odtokového čerpadla a ventilátoru 

Svorkovnici pro odtokové čerpadlo a ventilátor ukazuje obrázek 7-5. 

 
Obr. 7-5 

Výstup P1 a N1 se používá pro řízení odtokového čerpadla. Napětí 
mezi P1 a N1 bude stejné jako napájecí napětí propojovacího boxu. 
Pokud má AHU odtokové čerpadlo, jehož jmenovité napětí je stejné 
jako napájecí napětí, připojte odtokové čerpadlo k těmto svorkám. 

 
Obr. 7-6 

Součet proudů odtokového čerpadla a motoru ventilátoru by 
u modelů AHUKZ-00C a AHUKZ-01C neměl být větší než 3,5 A . 

Proud odtokového čerpadla by u modelů AHUKZ-02C a AHUKZ-03C 
neměl být větší než 3,5 A . 

Propojovací box má výstup pouze pro jednofázový AC motor (viz obr. 
7-5.). Má výstup pro tři různé rychlosti (vysoká, střední a nízká 
rychlost), výstupní napětí bude také stejné jako napájecí napětí 
propojovacího boxu. Schéma zapojení ukazuje obrázek 7-7. 

 
Obr. 7-7 

Maximální proud motoru ventilátoru nemá překročit hodnotu 
v tabulce 7-1. Věnujte tomu pozornost. 

Tabulka 7-1 

Model 
Maximální součet proudu AC motoru 

ventilátoru a odtokového čerpadla 

AHUKZ-00C – 01C 3,5 A 

 

Model Maximální proud AC motoru ventilátoru 

AHUKZ-02C – 03C 15 A 
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odtokového 
čerpadla 

Vysoká 
rychlost 

Nízká 
rychlost 

Neutrální 
vodič 

Střední 
rychlost 
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Ventilátor 

Hladinový spínač 
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Trubka 
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T1 (Přívod vzduchu) 
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Obr. 7-4
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Pokud má ventilátor 3fázový AC motor, upravte a zapojte motor 
podle obrázku 7-8. 

 
Obr. 7-8 

Poznámka: 

● Jmenovitý proud kontaktů stykače musí být větší než proud 
motoru ventilátoru. 

● Napájecí napětí stykače musí být stejné jako napájecí napětí 
propojovacího boxu. 

● Přepínač SW2-1 musí být nastaven do polohy „ON“. 

 

7.4 Zapojení signálových vodičů 

Svorkovnici pro signálové vodiče ukazuje obrázek 7-9. 

 
Poznámka: Připojovací svorky W1 a W2 pro hladinový spínač jsou 
standardně propojeny. Když připojíte AHU s čerpadlem kondenzátu, 
odstraňte propojovací vodič a připojte místo něj hladinový spínač. 

 
Komunikační porty pro ovladač od třetí strany 

Obr. 7-9 

 

 

Třífázový AC motor 

Motor 
ventilátoru 

Řízení stykače 

Externí třífázové napájení 

StykačPoznámka: Produkt neobsahuje stykač. 

Komunikační 
sběrnice 
k slave 
propojovacím 
boxům 

Komunikační 
sběrnice 
k venkovním 
jednotkám 

Pokud je k dispozici 
čerpadlo 
kondenzátu, 
odstraňte propojku a 
připojte hladinový 
spínač 

Sepnutý = zařízení 
vypnuto 

Rozepnutý = 
normální ovládání 

Hladinový 
spínač 

Použijte 3žilový stíněný 
kabel a uzemněte stínění. 

Externí 
spínač 

Stav 
alarmu 

Stav 
odmrazování 

Nastavená 
teplota 

Topení 
zap/vyp 

Chlazení 
zap/vyp 

AHU 
zap/vyp 

Stav 
ventilátoru 

Provozní stav AHU 

Venkovní jednotka 

Příklad zapojení signálových vodičů  

Signálový kabel (PQE) Signálový kabel mezi venkovní jednotkou a master propojovacím boxem. 

Signálový kabel (XYE) Signálový kabel mezi master propojovacím boxem a slave propojovacími boxy. 

 

Ovladač výrobce Ovladač od třetí strany 

nebo 

Master 
propojovací 

box 

Slave 
propojovací 

box 1 

Slave 
propojovací 

box N 
(N≤3) 

Master 
propojovací 

box 

Slave 
propojovací 

box N 
(N≤3) 

AHU (vnitřní jednotka) 1  

AHU (vnitřní jednotka) 2  

Signálový kabel (XYE) 

Signálový kabel (XYE) 

Signálový kabel (XYE) 

Signálový kabel (PQE) 

Signálový kabel (PQE) 

Ovladač 
výrobce 

nebo 
Ovladač od třetí strany 

Centrální ovladač 

Signálový kabel 
venkovní jednotky 
(XYE) 

Obr. 7-10 
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Poznámka: 

● Průřez signálových vodičů by měl být minimálně 0,75 mm2. Pro signálovou sběrnici XYE a PQE by měl být použit 3žilový stíněný kabel. 

● Maximální délka kabelu: L1 < 1200 m; L2 + L3 < 1200 m; L4 + L5 < 1200 m; L6 < 1200 m. 

● Pokud je pro propojovací box vybrán režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti nebo režim ovládání podle nastaveného výkonu, 
nelze k systému připojit centrální ovladač. Systém je možné připojit k centrálnímu ovladači, jen pokud je k propojovacímu boxu připojen 
ovladač výrobce. 

● Připojte centrální ovladač ke svorkovnici XYE ve venkovní jednotce. Nepřipojujte centrální ovladač ke svorkovnici XYE v propojovacím boxu. 

● Příklad zapojení ovladače od třetí strany viz obrázek 9-4. 

 
 

7.5 Zapojení napájecích kabelů 

Svorkovnici pro napájecí kabely ukazuje obrázek 7-11. 

 
Obr. 7-11 

Schéma zapojení napájecích kabelů  

 
Obr. 7-12 

Průřez vodičů napájecího kabelu 

Vyberte napájecí kabel podle tabulky 7-2 a tabulky 7-3. 

Tabulka 7-2 

Model AHUKZ-00C – 01C 

Výkon Fáze Jedna fáze 

Napětí a frekvence 220–240 V~, 50 Hz 

Průřez napájecích vodičů propojovacího 
boxu (mm2) 

2,0 (< 50 m) 

 
Tabulka 7-3 

Model AHUKZ-02C – 03C 

Výkon Fáze Jedna fáze 

Napětí a frekvence 220–240 V~, 50 Hz 

Průřez napájecích vodičů propojovacího 
boxu (mm2) 

4,0 (< 50 m) 

 

 
UPOZORNĚNÍ 

● Při výběru kabelu dbejte na příslušné státní elektrotechnické 
normy, předpisy a vyhlášky. 

● Používejte pouze měděné vodiče. 

● Pro zapojení používejte pouze specifikované kabely a dbejte na 
to, aby na vodiče připojené ke svorkám nepůsobily žádné vnější 
síly. Pokud nejsou vodiče pevně připojeny, mohou se spoje 
zahřívat a způsobit požár. 

● Uváděný průřez vodičů je minimální hodnota pro normální 
elektrický rozvod. Pokud je na vedení příliš velký pokles napětí, 
použijte vodiče s průřezem o jeden stupeň vyšším. Zajistěte, aby 
napájecí napětí nekleslo o více než 10 %. 

● Všechny propojovací boxy v jednom systému musí mít jednotné 
napájení. 

● Do napájecího okruhu musí být zapojen proudový chránič. 
Pokud není proudový chránič nainstalován, může dojít k úrazu 
elektrickým proudem. 

● Používejte pouze jističe, chrániče a pojistky se správnými 
parametry a ničím je nenahrazujte. Použití pojistky s příliš 
velkým proudem nebo její náhrada drátem může způsobit 
závadu nebo požár. 

● Nikdy nepřipojujte napájecí vodiče ke svorkovnici pro 
komunikační kabel. Pokud to uděláte, dojde ke spálení 
elektrických součástí. 
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8 OVLÁDÁNÍ APLIKACE 
8.1 Nastavení výkonu 

Nastavte otočný přepínač ENC1 na hlavní desce podle způsobu 
použití. Po nastavení musíte vypnout hlavní vypínač napájení a pak 
ho znovu zapnout. Nastavení se uplatní až po opětovném zapnutí 
napájení. 

 

Obr. 8-1 

Specifikace funkce 

ENC1 – Nastavení výkonu chlazení.  

Nastavte chladicí výkon tohoto zařízení (viz tabulka 8-1).  
1 HP = 2,8 kW 

Tabulka 8-1 

ENC1  
(Výkon je nastavován 
výrobcem. Nastavení 
nesmí nikdo měnit 
s výjimkou 
pracovníka údržby.) 

Kód Nastavení chladicího výkonu 

0 0,8 HP 

1 1,0 HP 

2 1,2 HP 

3 1,7 HP 

4 2,0 HP 

5 2,5 HP 

6 3,5 HP 

7 3,2 HP 

8 4,0 HP 

9 5,0 HP 

A 6,0 HP 

B 8, 10, 12 HP 

C 14, 16 HP 

D 18, 20 HP 

E Rezervováno 

F Rezervováno 

 
Rozsah výkonu jednotlivých propojovacích boxů uvádí tabulka 8-2 a 
tabulka 8 3.  
 
Tabulka 8-2 

Model 

Nastavení 
chladicího 

výkonu 
(HP) 

Výkon 
výparníku 

(kW) 

Interní objem 
tepelného 
výměníku 

(dm3) 

Referenční 
průtok 

vzduchu 
(m3/h) 

Maximální 
průtok 

vzduchu 
(m3/h) 

AHUKZ-
00C 

0,8 2,2 0,35‒0,4 500 600 

1 2,8 0,4‒0,45 550 650 

1,2 3,6 0,45‒0,55 600 750 

1,7 4,5 0,55‒0,65 750 900 

2 5,6 0,65‒0,75 850 1000 

2,5 7,1 0,85‒0,95 1000 1300 

3 8‒9 1,20‒1,60 1300 1800 

AHUKZ-
01C 

3,2 9‒11,2 1,66‒2,06 1400 2400 

4 11,2‒14 2,06‒2,58 1700 3000 

5 14–18 2,58‒3,32 2100 3800 

6 18–20 3,32‒3,69 2700 4300 

AHUKZ-
02C 

8 20‒25 3,69‒4,61 3000 5400 

10 25‒30 4,61‒5,53 3700 6400 

12 30‒36 5,53‒6,64 4500 7700 

AHUKZ-
03C 

14 36‒40 6,64‒7,37 5400 8600 

16 40‒45 7,37‒8,29 6000 9700 

18 45‒50 8,29‒9,21 6700 10800 

20 50‒56 9,21‒10,32 7500 12000 

 

Tabulka 8-3 

Výkon 
výparníku  

(kW) 

Interní objem 
tepelného 

výměníku (dm3) 

Referenční 
průtok vzduchu 

(m3/h) 

Maximální 
průtok vzduchu 

(m3/h) 

56‒65 9,63‒11 56 8200 14000 

65‒70 11,03‒12,54 9400 15100 

70‒76 11,90‒13,30 10200 16400 

76‒80 12,62‒14,01 10800 17200 

80‒90 13,40‒15,26 11800 19400 

90‒100 15,26‒17,80 13400 21600 

100‒112 17,51‒19,61 15000 24100 

112‒125 18,85‒21,36 16700 27000 

125‒140 21,19‒24 07 18700 30200 

140‒155 23,74‒26,62 21000 33400 

155‒175 26,20‒29 36 23700 37800 

175‒198 29,02‒32 84 26200 42700 

198‒225 33,17‒37,15 30000 48600 

 
● „Interní objem tepelného výměníku“ se počítá podle tohoto 

vzorce: 3,14159 × (vnější průměr měděné trubky tepelného 
výměníku – 2 × tloušťka měděné trubky tepelného výměníku)2 × 
délka měděné trubky tepelného výměníku / 4, kde „měděná 
trubka tepelného výměníku“ označuje měděné trubky, které jsou 
opatřené žebry. Trubka je měděná s vnitřní drážkou. Žebra jsou 
lamelová. 

● Objem tepelného výměníku je navržen pro vypařovací teplotu 
8 °C, předehřátí 4 K a teplotu nasávaného vzduchu 27 °C DB / 
19 °C WB. 

 

8.2 Nastavení master/slave (hlavního/vedlejšího) 
propojovacího boxu 

V systému s paralelně zapojenými propojovacími boxy je zapotřebí 
nastavit jeden propojovací box jako master (hlavní/řídicí) a ostatní 
propojovací boxy jako slave (vedlejší/podřízené). Nastavení viz 
popis poloh přepínače SW6 (tabulka 10-5). Pokud je AHU jednotka 
řízena jen jedním propojovacím boxem, bude tento propojovací box 
sloužit jako master box. Pokud je AHU jednotka řízena dvěma nebo 
více paralelně zapojenými propojovacími boxy, je třeba nastavit 
propojovací box s nejvyšším výkonem jako master box, propojovací 
box s druhým nejvyšším výkonem jako slave 1, propojovací box 
s třetím nejvyšším výkonem jako slave 2 atd. 

 

8.3 Nastavení počtu slave propojovacích boxů 

Při nastavování systému s více paralelně zapojenými propojovacími 
boxy je na master propojovacím boxu zapotřebí nastavit počet slave 
propojovacích boxů pomocí přepínače SW1 (viz tabulka 10-1). 
Pokud počet slave propojovacích boxů detekovaný master 
propojovacím boxem neodpovídá nastavenému počtu, master 
propojovací box zobrazí kód poruchy „H7“. 

Poznámka: Počet slave propojovacích boxů je třeba nastavit jen na 
master propojovacím boxu. 

 

8.4 Nastavení adresy a síťové adresy propojovacího 
boxu 

Po prvním zapnutí napájení nastavte adresu master propojovacího 
boxu pomocí dálkového nebo kabelového ovladače. Nastavená 
adresa propojovacího boxu se v jednom systému nesmí opakovat. 
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8.4.1 Jeden propojovací box řídící jednu AHU jednotku 

● Pokud je jedna AHU jednotka řízena jedním propojovacím 
boxem, musí mít propojovací box nastavenou adresu, což je 
jeho skutečná adresa. Když je přepínač výkonu ENC1 nastaven 
do polohy B–D, pak tato propojovací jednotka AHU vytvoří 
příslušnou jednu nebo více virtuálních adres na základě 
skutečné adresy podle tabulky 8-4. Tato skutečná adresa ani 
odvozené virtuální adresy nesmí být skutečnou ani virtuální 
adresou žádného jiného propojovacího boxu v rámci stejného 
systému. 

Například, když jsou ve stejném systému dva samostatné 
propojovací boxy a jeden má nastavený kód výkonu D a 
skutečnou adresu 5, pak podle tabulky 8-4 tento propojovací box 
vytvoří tři virtuální adresy – 6, 7 a 8, a proto skutečná adresa ani 
virtuální adresa jiného samostatného propojovacího boxu nesmí 
být 5, 6, 7 nebo 8. Jedna adresa, ať již skutečná nebo virtuální, 
reprezentuje konvenční vnitřní jednotku. 

Pokud je v systému na základě skutečné adresy vytvořena 
virtuální adresa větší než 63, nastane porucha propojovacího 
boxu a na LED displeji se zobrazí kód „E8“. 

Tabulka 8-4 

ENC1 
Odpovídající virtuální adresy pro různé nastavení 

ENC1 

Počet 
obsazených 

adres 

0–A 
Bez 

virtuální 
adresy 

/ / / / 1 

B 
Skutečná 
adresa + 

1 
/ / / / 2 

C 
Skutečná 
adresa + 

1 

Skutečná 
adresa + 

2 
/ / / 3 

D 
Skutečná 
adresa + 

1 

Skutečná 
adresa + 

2 

Skutečná 
adresa + 

3 
/ / 4 

 
● Počet adres propojovacího boxu, detekovaný venkovní 

jednotkou, bude součtem počtu skutečných adres a počtu 
virtuálních adres, tj. když má propojovací box nastaven kód 
výkonu D a skutečnou adresu 5, bude vytvářet virtuální adresy 6, 
7 a 8; počet konvenčních vnitřních jednotek detekovaný 
venkovní jednotkou pak bude 4. 

● Venkovní jednotka nemůže používat automatické adresování 
pro nastavení adresy pro propojovací box, který nemá adresu; 
pouze když má propojovací box adresu, může být venkovní 
jednotka nastavena na automatické adresování. 

● Když se systém s propojovacím boxem připojuje k centrálnímu 
ovladači, budou se na centrálním ovladači zobrazovat skutečná 
adresa a virtuální adresy. Například, když má samostatný 
propojovací box 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 konvenční 
vnitřní jednotky a stavy čtyř adres budou stejné. 

● Síťová adresa je stejná jako adresa propojovacího boxu a není 
třeba ji nastavovat samostatně. 

● Každý samostatný propojovací box řídí jednu AHU jednotku. 
Každý samostatný propojovací box je master propojovací box. 

8.4.2 Několik paralelně zapojených propojovacích boxů řídících 
jednu AHU jednotku 

Jednu AHU jednotku je možné řídit pomocí několika paralelně 
zapojených propojovacích boxů. V takovém případě je zapotřebí 
provést tři kroky.  

1. Pomocí přepínače SW6 nastavit master propojovací box, slave 
propojovací box 1, slave propojovací box 2 a slave propojovací 
box 3.  

2. Pomocí přepínače SW1 nastavit počet slave propojovacích boxů.  

3. Nastavit adresu master propojovacího boxu pomocí dálkového 
nebo kabelového ovladače. Tato adresa je skutečná adresa. 
V paralelně zapojeném systému budou vytvořeny virtuální 
adresy. 

Jak ukazuje tabulka 8-4, propojovací box s nastaveným kódem 
výkonu 0 až A zabírá 1 adresu. Propojovací box s nastaveným 
kódem výkonu B zabírá 2 adresy. Propojovací box s nastaveným 
kódem výkonu C zabírá 3 adresy. Propojovací box s nastaveným 
kódem výkonu D zabírá 4 adresy. Počet virtuálních adres 
v paralelním systému se rovná celkovému počtu adres obsazených 
propojovacími boxy mínus 1. Virtuální adresy jsou odvozeny ze 
skutečné adresy v systému. Když několik paralelně zapojených 
propojovacích boxů řídí jednu AHU jednotku, pouze jeden z nich má 
skutečnou adresu a ostatní mají virtuální adresy. 

Například systém na obrázku 6-1 má 3 paralelně zapojené 
propojovací boxy pro řízení jedné AHU jednotky. Propojovací box N0 
je AHUKZ-03C a má nastavený kód výkonu D, propojovací box N1 
je AHUKZ-02C a má nastavený kód výkonu B, a propojovací box N2 
je AHUKZ-01C a má nastavený kód výkonu A. Nastavte tedy 
propojovací box N0 jako master box, propojovací box N1 jako slave 
1 a propojovací box N2 jako slave 2. 

Počet adres obsazených sadou paralelně zapojených boxů je 4 + 2 
+ 1 = 7. Pokud má propojovací box N0 nastavenou adresu 5, pak 
paralelně zapojené propojovací boxy zabírají adresy 5,6,7,8,9,10 a 
11. 

Adresy 6,7,8,9,10,11 jsou virtuální adresy. Počet konvenčních 
vnitřních jednotek, který je detekován venkovní jednotkou, je 7. 
Stavy těchto sedmi adres budou stejné. 

Pokud je v jednom klimatizačním systému několik skupin paralelně 
zapojených propojovacích boxů, jako například na obrázku 7-10, 
vypočtěte počet obsazených virtuálních adres pro každou skupinu 
paralelně zapojených propojovacích boxů a nastavte skutečné 
adresy pro jednotlivé skupiny paralelně zapojených propojovacích 
boxů tak, aby nedošlo k opakování skutečných ani virtuálních adres. 

Pokud je v systému na základě skutečné adresy vytvořena virtuální 
adresa větší než 63, nastane porucha propojovacího boxu a na LED 
displeji se zobrazí kód „E8“.  
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9 VOLBA OVLADAČE 
Propojovací box má tři režimy ovládání. Režim ovládání se 
nastavuje pomocí přepínače SW3. 
 

 
znamená režim ovládání ovladačem výrobce 

 
znamená režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti 

 
znamená režim ovládání podle nastaveného výkonu 

Obr. 9-1 

 

Poznámka: Po změně nastavení jakéhokoli přepínače volby na 
hlavní desce je třeba vypnout hlavní vypínač napájení a pak ho 
znovu zapnout. Nastavovací funkce nemůže být provedena, pokud 
se hlavní vypínač nevypne a znovu nezapne. 

 

9.1 Režim ovládání ovladačem výrobce 

Když je vybrán režim ovládání ovladačem výrobce, je možné ovládat 
propojovací box pomocí kabelového nebo dálkového ovladače 
Sinclair. 

 
Dálkový ovladač 

 
Obr. 9-2 

 
 Kabelový ovladač 

Obr. 9-3 

 
Podrobné pokyny pro použití kabelového ovladače a dálkového 
ovladače viz samostatný návod k obsluze. 

Poznámka:  

Když je vybrán režim ovládání ovladačem výrobce, propojovací box 
nebude reagovat na signály z ovladače od třetí strany. 

9.2 Režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti  

Když je vybrán režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti, 
je možné ovládat propojovací box jen pomocí ovladače od třetí 
strany. Propojovací box nebude reagovat na signály z ovladače 
Sinclair s výjimkou signálů pro nastavení adresy a zjišťování stavu. 

Když byl vybrán režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti, 
je pro nastavení adresy propojovacího boxu zapotřebí použít 
dálkový nebo kabelový ovladač Sinclair, protože ovladač od třetí 
strany tuto funkci nemá. 

 
9.2.1 Schéma zapojení 

Schéma zapojení ovladače od třetí strany viz obrázek 9-4. Při 
zapojování je třeba dávat pozor na následující tři body. 

● Vzdálenost mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím 
boxem nemá být větší než 15 m. 

● Pokud je jedna AHU jednotka řízena několika paralelně 
zapojenými propojovacími boxy, je třeba zapojit ovladač od třetí 
strany pouze k master propojovacímu boxu. 

● Jeden ovladač od třetí strany nemůže ovládat dvě nebo více 
AHU jednotek současně. 

 
9.2.2 Definice signálů mezi ovladačem od třetí strany a 

propojovacím boxem. 

 Signály z ovladače od třetí strany do propojovacího boxu. 

Tabulka 9-1 

Signál Typ signálu Popis Port 

Nastavená 
teplota 

Analogové napětí 
0–10 V DC 
Viz tabulka 9-3 

Y1-M 

Zapnutí/ 
Vypnutí 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Zařízení zapnuto  
Rozepnutý = Zařízení vypnuto 

54-53 
nebo 
54-13 

Režim 
Chlazení 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Režim Chlazení 
zapnut  
Rozepnutý = Režim Chlazení 
vypnut 

44-53 
nebo 
44-13 

Režim Topení 
Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Režim Topení 
zapnut  
Rozepnutý = Režim Topení 
vypnut 

34-13 
nebo 
34-53 

Stav 
ventilátoru 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Ventilátor zapnut  
Rozepnutý = Ventilátor vypnut 

14-13 

 
Poznámka:  

● Analogové napětí musí být v rozmezí mezi maximální a 
minimální hodnotou. 

● Při ovládání propojovacího boxu nespínejte současně kontakt 
režimu Chlazení a kontakt režimu Topení.  

 
 Signály z propojovacího boxu do ovladače od třetí strany  

Tabulka 9-2 

Signál Typ signálu Popis Port 

Alarm 
Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Žádný alarm  
Rozepnutý = Alarm 

D4-M 

Odmrazování / 
Studený 
vzduch 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Probíhá 
odmrazování nebo aktivována 
ochrana proti vyfukování 
studeného vzduchu podle 
nastavení přepínače SW2. 
Rozepnutý = Neprobíhá 
odmrazování 

D3-M 

Provozní stav 
Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Zařízení v chodu  
Rozepnutý = Zařízení vypnuto 

S-M 

 
 Komunikační porty na hlavní desce 
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Svorkovnice propojovacího boxu 

 
Obr. 9-4 

Poznámka: 

● Vzdálenost mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím boxem nemá být větší než 15 m. 

● Pokud je jedna AHU jednotka řízena několika paralelně zapojenými propojovacími boxy, je třeba zapojit ovladač od třetí strany pouze 
k master propojovacímu boxu. 

● Jeden ovladač od třetí strany nemůže ovládat dvě nebo více AHU jednotek současně. 

● Všechny signály mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím boxem musí odpovídat definicím podle tabulek 9-1 a 9-2. Pokud signál 
ovladače od třetí strany neodpovídá definici, zařízení nebude fungovat správně. 

● Ovladač od třetí strany je třeba zakoupit u příslušného prodejce. 

 
Tabulka 9-3 

Analogový vstup 0–10 V DC Nastavená teplota 
v místnosti (°C) 

Chlazení 

Nastavená teplota v místnosti 
(°C) 

Topení Normální 
Rozsah 

Min. Max. 

0,5 0 1,15 Není k dispozici Není k dispozici 

1,5 1,35 1,65 18 16 

2 1,85 2,15 18 17 

2,5 2,35 2,65 18 18 

3 2,85 3,15 19 19 

3,5 3,35 3,65 20 20 

4 3,85 4,15 21 21 

4,5 4,35 4,65 22 22 

5 4,85 5,15 23 23 

5,5 5,35 5,65 24 24 

6 5,85 6,15 25 25 

6,5 6,35 6,65 26 26 

7 6,85 7,15 27 27 

7,5 7,35 7,65 28 28 

8 7,85 8,15 29 29 

8,5 8,35 8,65 30 30 

9,5 8,85 10 Není k dispozici Není k dispozici 

 
Poznámka: Analogové napětí musí být v rozmezí mezi maximální a minimální hodnotou. 
Dle tabulky je vidět, že napěťové řízení musí být v rozsahu od 1,5V do 8,5V s krokem 0,5V.  
Každý krok má toleranci ±0,15V. Např.:2V mohou být od 1,85V do 2,15V. Pro chlazení to znamená pokojovou teplotu 18°C a pro topení 17°C.  
Pokud bude napětí například 2,2V AHU bude v režimu STANDBY. 
 
9.2.3 Provozní pokyny 

Pokud byl vybrán ovladač od třetí strany, propojovací box bude ovládán pomocí ovládacích signálů z ovladače od třetí strany a bude vysílat 
signály alarmu, odmrazování a provozního stavu. 
 
 
 
  

Alarm 

Odmrazování 

Stav provozu 

Nastavení 
teploty 

Stav 
ventilátoru 

Režim 
topení 

Režim 
chlazení 

Zap./Vyp. 

Ovladač od třetí strany 
 

(Režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti 
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9.3 Režim ovládání podle nastaveného výkonu 

Když je vybrán režim ovládání podle nastaveného výkonu, je možné 
ovládat propojovací box jen pomocí ovladače od třetí strany. 
Propojovací box nebude reagovat na signály z ovladače Sinclair 
s výjimkou signálů pro nastavení adresy a zjišťování stavu. 
Když byl vybrán režim ovládání podle nastaveného výkonu, je pro 
nastavení adresy propojovacího boxu zapotřebí použít dálkový nebo 
kabelový ovladač Sinclair, protože ovladač od třetí strany tuto funkci 
nemá. 

9.3.1 Schéma zapojení 

Schéma zapojení ovladače od třetí strany viz obrázek 9-5. Při 
zapojování je třeba dávat pozor na následující tři body. 

1. Vzdálenost mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím 
boxem nemá být větší než 15 m. 

2. Pokud je jedna AHU jednotka řízena několika paralelně 
zapojenými propojovacími boxy, je třeba zapojit ovladač od třetí 
strany pouze k master propojovacímu boxu. 

3. Jeden ovladač od třetí strany nemůže ovládat dvě nebo více 
AHU jednotek současně. 

 
9.3.2 Definice signálů mezi ovladače od třetí strany 

a propojovacím boxem. 

 Signály z ovladače od třetí strany do propojovacího boxu. 

Tabulka 9-4 

Signál Typ signálu Popis Port 

Nastavení 
výkonu 

Analogové 
napětí 

0–10 V DC 
Viz tabulka 9-6 

Y1-M 

Zapnutí/ 
Vypnutí 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Zařízení zapnuto  
Rozepnutý = Zařízení vypnuto 

54-53 
nebo 
54-13 

Režim 
Chlazení 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Režim Chlazení zapnut  
Rozepnutý = Režim Chlazení 
vypnut 

44-53 
nebo 
44-13 

Režim 
Topení 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Režim Topení zapnut  
Rozepnutý = Režim Topení vypnut 

34-13 
nebo 
34-53 

Stav 
ventilátoru 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Ventilátor zapnut  
Rozepnutý = Ventilátor vypnut 

14-13 

 
Poznámka: 

● Analogové napětí musí být v rozmezí mezi maximální a 
minimální hodnotou. 

● Při ovládání propojovacího boxu nespínejte současně kontakt 
režimu Chlazení a kontakt režimu Topení. 

 
 Signály z propojovacího boxu pro ovladač od třetí strany. 

Tabulka 9-5 

Signál Typ signálu Popis Port 

Alarm 
Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Žádný alarm  
Rozepnutý = Alarm 

D4-M 

Odmrazování 
Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Probíhá odmrazování  
Rozepnutý = Neprobíhá 
odmrazování 

D3-M 

Provozní 
stav 

Bezpotenciálový 
kontakt 

Sepnutý = Zařízení v chodu  
Rozepnutý = Zařízení vypnuto 

S-M 

 
 
 Komunikační porty na hlavní desce 

Svorkovnice propojovacího boxu 

 
 

Svorkovnice propojovacího boxu 

 
Obr. 9-5 

 
Poznámka: 

● Vzdálenost mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím 
boxem nemá být větší než 15 m. 

● Pokud je jedna AHU jednotka řízena několika paralelně 
zapojenými propojovacími boxy, je třeba zapojit ovladač od třetí 
strany pouze k master propojovacímu boxu. 

● Jeden ovladač od třetí strany nemůže ovládat dvě nebo více 
AHU jednotek současně. 

● Všechny signály mezi ovladačem od třetí strany a propojovacím 
boxem musí odpovídat definicím podle tabulek 9-4 a 9-5. Pokud 
signál ovladače od třetí strany neodpovídá definici, zařízení 
nebude fungovat správně. 

● Ovladač od třetí strany je třeba zakoupit u příslušného prodejce. 

 
Tabulka 9-6 

Tabulka nastavení požadovaného výkonu  
(stejná pro topení i chlazení) 

Analogový vstup 0–10 V DC Nastavení 
požadovaného výkonu Normální (V) Rozsah (V) 

0 U < 0,5 0 

1 0,5 ≤ U < 1,5 10% 

2 1,5 ≤ U < 2,5 20% 

3 2,5 ≤ U < 3,5 30% 

4 3,5 ≤ U < 4,5 40% 

5 4,5 ≤ U < 5,5 50% 

6 5,5 ≤ U < 6,5 60% 

7 6,5 ≤ U < 7,5 70% 

8 7,5 ≤ U < 8,5 80% 

9 8,5 ≤ U < 9,5 90% 

10 9,5 ≤ U < 10 100% 

 
9.3.3 Provozní pokyny 

Pokud byl vybrán ovladač od třetí strany, propojovací box bude 
ovládán pomocí ovládacích signálů z ovladače od třetí strany a bude 
vysílat signály alarmu, odmrazování a provozního stavu. 
 

Alarm 

Odmrazování 

Stav provozu 

Nastavení 
výkonu 

Stav 
ventilátoru 

Režim 
topení 

Režim 
chlazení 

Zap./Vyp. 

Ovladač od třetí strany 
 

(Režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti 
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10 DEFINICE NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ 
 

Přepínač SW1 

Poznámka: Počet slave propojovacích boxů je třeba nastavit jen na 
master propojovacím boxu. 

Tabulka 10-1 

 

1: tovární testovací režim 

0: režim automatického adresování (výchozí 
nastavení) 

 

000: Počet slave propojovacích boxů = 0 

 

001: Počet slave propojovacích boxů = 1 

 

010: Počet slave propojovacích boxů = 2 

 

011: Počet slave propojovacích boxů = 3 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 

Přepínač SW2 

Tabulka 10-2 

 

1: Svorkovnice ventilátoru má výstup jen pro vysokou 
rychlost 

0: Svorkovnice ventilátoru má v režimu ovládání 
ovladačem výrobce a v režimu ovládání podle 
nastavené teploty výstup pro tři rychlosti (výchozí 
nastavení) 

 

1: tovární testovací režim relé 

0: normální režim (výchozí nastavení) 

 

00: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti 
foukání studeného vzduchu = 15 °C (výchozí 
nastavení) 

 

01: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti 
foukání studeného vzduchu = 20 °C 

 

10: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti 
foukání studeného vzduchu = 24 °C 

 

11: teplota pro vypnutí ventilátoru na ochranu proti 
foukání studeného vzduchu = 26 °C 

 

Přepínač SW3 

Tabulka 10-3 

 

00: režim ovládání ovladačem výrobce 

 

01: režim ovládání podle nastavené teploty v místnosti 

 

10: režim ovládání podle nastaveného výkonu 

 
 

Přepínač SW5 

Tabulka 10-4 

 

00: teplotní kompenzace v režimu Topení = 6 °C (výchozí 
nastavení) 

 

01: teplotní kompenzace v režimu Topení = 2 °C 

 

10: teplotní kompenzace v režimu Topení = 4 °C 

 

11: teplotní kompenzace v režimu Topení = 8 °C 

 
Poznámka: Když T1 dosáhne nastavené teploty v režimu Topení, 
bude ventilátor pokračovat v chodu, ale funkce na ochranu proti 
foukání studeného vzduchu zůstává stále v platnosti, což znamená, 
že se ventilátor zastaví, když T2 klesne pod hodnotu teploty 
nastavené pomocí přepínače SW2. 
 

Přepínač SW6 

Poznámka: Nastavení master/slave (hlavního/vedlejšího) 
propojovacího boxu. 

Tabulka10-5 

 

000: master propojovací box 

 

001: slave propojovací box 1 

 

010: slave propojovací box 2 

 

011: slave propojovací box 3 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 
(rezervováno) 

 
Poznámka: Po změně nastavení jakéhokoli přepínače volby na 
hlavní desce je třeba vypnout hlavní vypínač napájení a pak ho 
znovu zapnout. Změna nastavení se neprojeví, pokud se hlavní 
vypínač napájení nevypne a znovu nezapne 
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11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A KONTROLA STAVU 
11.1 Řešení problémů 

Tabulka 11-1 

Č. Typ Obsah Kód poruchy Poznámky 

1 Alarm 
Při prvním zapnutí není 
nastavena adresa 

LED displej ukazuje „FE“ 
Normální stav se obnoví po 
dokončení nastavení adresy. 

2 Alarm 
Nekompatibilní modely nebo 
spojení s „MS“ zařízením 

LED displej ukazuje „H0“ 
 

3 Alarm Konflikt režimů LED displej ukazuje „E0“  

4 Porucha 

Porucha komunikace mezi 
propojovacím boxem a venkovní 
jednotkou nebo mezi master 
propojovacím boxem a slave 
propojovacím boxem. 

LED displej ukazuje „E1“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

5 Porucha 

Závada snímače teploty (T1) LED displej ukazuje „E2“ 

Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

Závada snímače teploty (T2) LED displej ukazuje „E3“ 

Závada snímače teploty (T2B)  
Závada snímače teploty (T2C) LED displej ukazuje „E4“ 

6 Porucha Porucha EEPROM LED displej ukazuje „E7“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

7 Porucha Porucha venkovní jednotky 
LED displej ukazuje „Ed“ Po odstranění závady se obnoví 

normální stav. 

8 Porucha Alarm při vysoké hladině vody LED displej ukazuje „EE“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

9 Porucha 
Nesouhlasí počet paralelně 
spojených propojovacích boxů 

LED displej ukazuje „H7“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

10 Porucha Adresa mimo rozsah LED displej ukazuje „E8“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

11 Porucha 
T1: Alarm při vysoké teplotě 
v režimu Chlazení: 

LED displej ukazuje „H3“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

12 Porucha 
T1: Alarm při nízké teplotě 
v režimu Topení 

LED displej ukazuje „H2“ 
Po odstranění závady se obnoví 
normální stav. 

 

 
Obr. 11-1  

 
Poznámka: Pokud ovladač od třetí strany dostane informaci o alarmu z propojovacího boxu, nejprve identifikujte a pak odstraňte problém.  
  

Tlačítko pro kontrolu stavu LED displej 

LED DEF a ventilátor 
Přijímač infračerveného 
signálu z ovladače  

LED Provoz 

LED Časovač Indikátor alarmu 
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11.2 Kontrola stavu 

Č Stav na displeji 

0 
V režimu ovládání ovladačem výrobce nebo v režimu ovládání podle nastavené teploty v místnosti: Nastavená teplota 
V režimu ovládání podle nastavení výkonu: Teplota T1 nasávaného vzduchu 

1 Adresa vnitřní jednotky (skutečná adresa) 

2 Výkon vnitřní jednotky 

3 Síťová adresa 

4 
V režimu ovládání ovladačem výrobce nebo v režimu ovládání podle nastavené teploty v místnosti: Nastavená teplota 
V režimu ovládání podle nastavení výkonu: Analogové napětí (skutečná hodnota = zobrazená hodnota ÷ 10) 

5 Rezervováno 

6 Teplota T1 

7 Teplota T2 

8 Teplota T2B 

9 Teplota T2C 

10 — 

11 — 

 
 



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU 

 
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 nebo nejbližšího 
sběrného místa. 

 

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU 

 
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být 
provedena kvalifikovaným personálem. 
Typ chladicího prostředku: R410A 
Složení chladicího prostředku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek. 
Hodnota GWP: 2088 (1 kg R410A = 2,088 t CO2 eq) 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) 
 
V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní 
středisko.  
Tísňové volání - telefonní číslo: 112 
 

VÝROBCE 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China). 
 

ZÁSTUPCE 

SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika 
 

SERVISNÍ PODPORA 

 
SINCLAIR Global Group s.r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika 
 
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285  
 
www.sinclair-solutions.com 
 
Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124 
Servis: servis@sinclair.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153 
Objednávky: brno-fakturace@sinclair.cz 




