
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Pred inštaláciou alebo spustením novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte 
tento návod. Tento návod na používanie si odložte pre budúce potreby.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A 
OBSLUHU
Riadiaci modul invertorovej kondenzačnej jednotky

FRIAHUKZ-LCAC-01
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1. Úvod

Riadiaci modul FRIAHUKZ-LCAC-01 umožňuje riadiť vonkajšiu jednotku 
invertorového typu bez potreby vnútornej jednotky vyrobenej vo výrobe klimatizácie. 
Poskytuje možnosť riadenia výkonu a stavu vonkajšej jednotky za účelom produkcie 
tepla alebo chladu pre AHU alebo ohrievač/chladič vody.
Riadiaci modul FRIAHUKZ-LCAC-01 umožňuje riadiť výkon invertorovej 
kondenzačnej jednotky v rozsahu 0 – 10 % ~ 100 % pomocou externého vstupného 
signálu 0 ~ 10 V DC.
Signál suchého kontaktu sa používa na ovládanie vonkajšej jednotky, aby pracovala 
v režime chladenia alebo vykurovania.
Inštalácia a prevádzka vonkajšej jednotky aj regulátora sa musí vykonávať podľa 
príručiek (t. j. návodu na obsluhu, návodu na inštaláciu, technických parametrov, 
servisnej príručky).

2. Technické údaje a zoznam balenia

Model FRIAHUKZ-LCAC-01
Puzdro Plastové
Rozmery (v x š x h) 61 x 100 x 191 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Rozsah prevádzkových teplôt -25 ~ +45 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti 40-90 %
Napájanie 230 VAC, 1 fáza, 50/60 Hz
Rozsah napätia 208-240 V
Poistka 15 A, 250 V
Trieda odporu IP54

Zoznam balenia

Telo boxu 1 kus
Kryt boxu 1 kus
Vodotesné tesnenie medzi telesom boxu a krytom 
boxu 1 kus

Senzor teploty 1 kus
Upchávka 3 kusy
Návod 1 kus
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4. Funkcia a nastavenie
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Úvod k pripojovaciemu terminálu:
L, N, S---napájanie a komunikácia s vonkajšou jednotkou 230 V, 1-fázové, 50 Hz. 
Rozmer kábla 3 × 1,0 mm2.
ALARM---digitálny vstup 5 A – 250 VAC alebo 5 A – 30 VDC. Keď má vonkajšia 
jednotka poruchu, aktivuje sa signál.
ROZMRAZOVANIE---digitálny vstup 5 A – 250 VAC alebo 5 A – 30 VDC. Funkcia je 
aktivovaná, keď je vonkajšia jednotka v režime rozmrazovania.
TEMP1---svorka snímača teploty T2 (snímač teploty cievky výparníka). Snímač 
teploty musí byť umiestnený v strede výmenníka tepla.
0-10V---svorka analógového vstupu na riadenie výkonu vonkajšej jednotky.

Analogový 
vstup

Výstupný
výkon

LED displej

0 – 0,5 V 0 % Žiadny (jednotka 
zastavená)

0,5 – 1,5 V 10 % číslica 1
1,5 – 2,5 V 20 % číslica 2
2,5 – 3,5 V 30 % číslica 3
3,5 – 4,5 V 40 % číslica 4
4,5 – 5,5 V 50 % číslica 5
5,5 – 6,5 V 60 % číslica 6
6,5 – 7,5 V 70 % číslica 7
7,5 – 8,5 V 80 % číslica 8
8,5 – 9,5 V 90 % číslica 9
9,5-10,5 V 100 % číslica 10

CHLADENIE---digitálny vstup. Keď sú svorky zatvorené, jednotka bude pracovať 
v režime chladenia a bude svietiť kontrolka 
„COOL“. Svorka A je kladná (+) a svorka B je 
záporná (-).

Výstraha:
Záporné (0/-) a kladné (10/+) 
svorky sa nesmú miešať, inak 
by mohlo dôjsť k zničeniu 
tohto riadiaceho modulu.
Vstupný signál nesmie 
prekročiť 10,5 V DC, inak by 
mohlo dôjsť k zničeniu tohto 
riadiaceho modulu.
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VYKUROVANIE---digitálny vstup. Keď sú svorky zatvorené, jednotka bude pracovať 
v režime vykurovania a bude svietiť kontrolka „HEAT“. Svorka C je kladná (+) a 
svorka D je záporná (-).
Poznámka: svorky B a D sú pripojené ako jedna záporná (-), takže na ovládanie 
chladenia/ohrevu je možné použiť 3 káble.
ENC1 - gombík pre multi split pripojenie na výber výkonu vnútornej jednotky. Tento 
gombík je určený len na pripojenie viacerých vnútorných jednotiek. Tento gombík 
nebude fungovať pri jednom vnútornom pripojení k jednému vonkajšiemu.

Výber gombíka Výkon vnútornej 
jednotky

Výber gombíka Výkon vnútornej 
jednotky

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

Predstavenie LED žiaroviek:
LED dióda HEAT svieti vtedy, keď jednotka pracuje v režime vykurovania.
LED dióda COOL svieti vtedy, keď jednotka pracuje v režime chladenia.
LED dióda DEF svieti vtedy, keď jednotka pracuje v režime rozmrazovania.
5. Porucha a chybový kód

Chybový 
kód

Porucha alebo ochrana

E1 Chyba komunikácie s vonkajšou jednotkou.
E5 Porucha snímača teploty výparníka T2
F0 Ochrana proti preťaženiu prúdom
F1 Porucha snímača teploty okolia vonkajšej jednotky T4
F2 Porucha snímača teploty potrubia kondenzátora vonkajšej jednotky T3
F3 Porucha snímača teploty na výstupe z vonkajšej jednotky TP
F4 Chyba parametrov EEPROM vonkajšej jednotky
F5 Otáčky ventilátora vonkajšej jednotky pracujú mimo normálneho rozsahu
F6 Porucha snímača teploty vonkajšej jednotky T2b
P0 Porucha IPM alebo ochrana proti nadmernému prúdu IGBT
P1 Ochrana proti prepätiu alebo nízkemu napätiu
P2 Ochrana kompresora proti najvyššej teplote
P3 Ochrana proti nízkym vonkajším teplotám
P4 Ochrana alebo porucha kompresora
-- Konflikt režimov chladenia/vykurovania multi split vnútorných jednotiek

P6 Ochrana kompresora pred nízkym tlakom

Riešenie problémov nájdete v technickej príručke výrobcu vonkajšej jednotky 
a v riešení.
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6. Rozmery (mm)
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Príloha 1. Tabuľka hodnôt odporu snímača teploty (°C--K)




