
SVARĪGA PIEZĪME.
Pirms uzstādāt vai lietojat jauno gaisa kondicionētāju, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. 
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

LIETOŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS 
ROKASGRĀMATA
Invertora kondensatora vadības modulis

FRIAHUKZ-LCAC-01
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1. Ievads

Vadības moduli FRIAHUKZ-LCAC-01 paredzēts izmantot, lai pārvaldītu invertora 
tipa āra iekārtu bez iekštelpu iekārtas, kas ražota gaisa kondicionētāja rūpnīcā. 
Tas dod iespēju pārvaldīt āra iekārtas jaudu un statusu, lai ūdenssildītājs/dzesētājs 
nodrošinātu apsildi vai dzesēšanu.
Vadības moduli FRIAHUKZ-LCAC-01 paredzēts izmantot, lai pārvaldītu invertora 
tipa kondensācijas iekārtu, kuras kapacitāte ir 0–10%~100% un ārējās ievades 
maiņstrāvas signāls ir 0~10 V.
Sauso kontaktsignālu izmanto, lai pārvaldītu āra iekārtas darbību dzesēšanas vai 
apsildes režīmā.
Āra iekārtas un tālvadības pults uzstādīšana un lietošana jāveic saskaņā ar lietotāja 
dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem (t. i., lietotāja rokasgrāmatā, uzstādīšanas 
rokasgrāmatā, tehniskajās specifikācijās, tehniskās apkopes rokasgrāmatā).

2. Specifikācijas un iepakojuma saturs

Modelis FRIAHUKZ-LCAC-01
Korpuss Plastmasa
Izmēri (A x P x Dz) 61 x 100 x 191 mm
Svars 0,4 kg
Darba temperatūru diapazons –25~+45 °C
Darba mitruma diapazons 40–90 %
Elektroapgāde 230 V maiņstrāva, 1. fāze, 50/60 Hz
Sprieguma diapazons 208–240 V
Drošinātājs 15 A, 250 V
Pretestības klase IP54

Iepakojuma saturs

Kaste 1 gab.
Kastes aizsargmateriāls 1 gab.
Ūdens aizsargmateriāls starp kasti un tās 
aizsargmateriālu 1 gab.

Temperatūras devējs 1 gab.
Blīve 3 gab.
Rokasgrāmata 1 gab.
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4. Darbība un iestatīšana
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Ievads par savienojuma termināli
L, N, S---elektroapgāde un sakari ar āra iekārtu: 230 V, 1 fāze, 50 Hz. Kabeļa izmēri: 
3 x 1,0 mm2.
TRAUKSME---digitālā izvade 5 A–250V maiņstrāva vai 5 A–30 V līdzstrāva. Ja rodas 
āra iekārtas darbības traucējumi, tiek aktivizēts signāls.
ATKAUSĒŠANA---digitālā izvade 5 A–250V maiņstrāva vai 5 A–30 V līdzstrāva. 
Aktivizēts, ja iekārta darbojas atkausēšanas režīmā.
TEMP1---T2 temperatūras devēja (iztvaicētāja spirāles temperatūras devēja) 
terminālis. Temperatūras devējs jāuzstāda siltummaiņa vidū.
0-10 V---āra iekārtas jaudas analogās ievades terminālis.

Analogā 
ievade

Izvades 
kapacitāte

LED displejs

0–0,5 V 0% Nav (iekārta 
nedarbojas)

0,5–1,5 V 10% 1. digit.
1,5–2,5 V 20% 2. digit.
2,5–3,5 V 30% 3. digit.
3,5–4,5 V 40% 4. digit.
4,5–5,5 V 50% 5. digit.
5,5–6,5 V 60% 6. digit.
6,5–7,5 V 70% 7. digit.
7,5–8,5 V 80% 8. digit.
8,5–9,5 V 90% 9. digit.

9,5–10,5 V 100% 10. digit.

DZESĒŠANA---digitālā ievade. Ja termināļi ir slēgti, iekārta darbojas dzesēšanas 
režīmā un ir aktīvs LED indikators “COOL”. 
Terminālis A ir pozitīvs (+) un terminālis B ir 
negatīvs (–).

Brīdinājums. 
Negatīvo (0/–) un pozitīvo 
(10/+) termināli nedrīkst 
sajaukt, citādi  var iznīcināt šo 
vadības moduli.
Signāla ievade nedrīkst 
pārsniegt 10,5 V līdzstrāvu, 
citādi vadības modulis var tikt 
iznīcināts.
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APSILDE---digitālā ievade. Ja termināļi ir slēgti, iekārta darbojas apsildes režīmā un 
ir aktīvs LED indikators “HEAT”. Terminālis C ir pozitīvs (+) un terminālis D ir negatīvs 
(–).
Piezīme. Termināļi B un D ir savienoti kā viens negatīvs (–) terminālis, tāpēc 
dzesēšanas/apsildes režīmu pārvaldībai var pievienot trīs kabeļus.
ENC1 - vairāku sadalījumu savienojuma poga, ko izmanto iekštelpu iekārtas 
kapacitātes atlasīšanai. Šī poga ir paredzēta tikai vairāku iekštelpu iekārtu 
savienošanai. Šī poga nedarbosies, ja viena iekštelpu iekārta ir pievienota vienam 
āra savienojumam.

Pogas atlase Iekštelpu iekārtas 
kapacitāte

Pogas atlase Iekštelpu iekārtas 
kapacitāte

0 2,0 kW iekārta 6 7,1 kW iekārta
1 2,6 kW iekārta 7 9,0 kW iekārta
2 3,2 kW iekārta 8 10,5 kW iekārta
3 3,5 kW iekārta 9 14,0 kW iekārta
4 5,3 kW iekārta A-F 16,0 kW iekārta
5 7,1 kW iekārta

Ievads par LED indikatoriem
Apsildes režīma LED indikators tiek aktivizēts, ja iekārta darbojas apsildes režīmā.
Dzesēšanas režīma LED indikators tiek aktivizēts, ja iekārta darbojas dzesēšanas 
režīmā.
Atkausēšanas režīma LED indikators tiek aktivizēts, ja iekārta darbojas atkausēšanas 
režīmā.
5. Darbības traucējumi un kļūdu kodi

Kļūdas 
kods

Darbības traucējums vai aizsardzība

E1 Sakaru ar āra iekārtu kļūda
E5 Iztvaicētāja spirāles temperatūras devēja T2 darbības traucējumi
F0 Strāvas pārslodzes aizsardzība
F1 Āra iekārtas vides temperatūras devēja T4 darbības traucējumi
F2 Āra iekārtas kondensatora caurules temperatūras devēja T3 darbības 

traucējumi
F3 Āra iekārtas kompresora izvades temperatūras devēja TP darbības traucējumi
F4 Āra iekārtas EEPROM parametra kļūda
F5 Āra iekārtas ventilatora ātrums ārpus normas diapazona
F6 Āra iekārtas temperatūras devēja T2b darbības traucējumi
P0 IPM darbības traucējumi vai IGBT strāvas pārslodzes aizsardzība
P1 Pārmērīgi liela vai maza sprieguma aizsardzība
P2 Kompresora augstas temperatūras aizsardzība
P3 Āra iekārtas zemas temperatūras aizsardzība
P4 Kompresora aizsardzība vai darbības traucējumi
-- Vairāku dalītu iekštelpu iekārtu dzesēšanas/apsildes režīma konflikts

P6 Kompresora zemspiediena aizsardzība

Norādījumus par problēmu novēršanu skatiet āra iekārtas tehniskajā 
rokasgrāmatā.
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6. Izmēri (mm)



Unidad Fan Coil

8

1. pielikums. Temperatūras sensora rezistences vērtību tabula (°C–K)




