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Ali je vgrajena dodatna 
krmilna elektronika? TCB-PCIN3E TCB-PCM03E

DA NE

Ali je vgrajen dodatni krmilni panel?

2. cona ogrevanja/ 2. obtočna črpalka

Priprava tople sanitarne vode

Ali je sistem ogrevanja bivalentni?

Če DA, keri? Olje Trda goriva Plin Drugo

Kakšen je prenos 
toplote? Talno ogrevanje Radiatorji Ventilatorski 

konvektorji Drugo

Nadzor vstopne temperature Nadzor sobne temperature
DA NE

Ali so ohranjene minimalne razdalje med zunanjo enoto in notranjo enoto?

Ali je zunanja enota vgrajena na podstavek, da lahko kondenz neovirano odteka?

Ali so dimenzije cevi in njene dolžine v priporočenih mejah (16/10, max. 30m)? m

Ali so plinske cevi ustrezno toplotno izolirane?

Ali je uporabljena priporočena dimenzija cevi za ogrevanje (minimalno 28mm)? ø

Ali so zaporni in balansirni ventili vgrajeni kot na priloženih hidravličnih shemah?

Ali je vgrajen magnetno-ciklonski vodni filter?

Ali je vgrajen ustrezen 2-potni ventil (priprava vroče ogrevne vode)? (Čas odpiranja/zapiranja max. 30 sekund)

Ali je v zalogovniku tople sanitarne vode vgrajen izmenjevalnik s površino vsaj 2.5m2? m2

Ali je tipalo vroče vode vgrajeno v zgornjo tretjino zalogovnika?

Ali je vgrajen ustrezen mešalni ventil (2. cona) (30,40,50 -> max. 240 sekund)?

Ali je voda v sistemu polnjena skladno z direktivama EN14868 in EN1717?

Ali je napajanje naprave izvedeno skladno s priporočili in zahtevami Toshibe?

Ali ste uporabili priporočene varovalke?

Ali ste uporabili priporočeno dimenzijo napajalnega kabla?

Ali sta dodatna električna grelnika v notranji enoti in zalogovniku tople sanitarne vode povezana z napajanjem?

Kontrolni seznam

Installed units:

Tip zunanje enote: Serijska številka:

Tip notranje enote: Serijska številka:

Tip 2-potnega ventila: Čas preklopa: Sekunde SPDT

SPST

Ventil z vzmetnim pogonom

Tip mešalnega ventila: Čas preklopa: Sekunde SPDT SPST

Tip zapornega ventila za 
hlajenje:

Sistem skladen s shemo:

Potrebna ogrevna moč objekta skladno s tehničnim izračunom transmisijskih izgub: kW



Sistem skladen s shemo 1.0

 



Sistem skladen s shemo 1.1

 



Sistem skladen s shemo 2.0

 



Sistem skladen s shemo 2.1

 



Sistem skladen s shemo 3.0

 



Sistem skladen s shemo 3.1

 



Sistem skladen s shemo 4.0

 



Sistem skladen s shemo 4.1

 



Sistem skladen s shemo 5.0

 



Sistem skladen s shemo 5.1

 



Sistem skladen s shemo 6.0
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Nastavitve DIP stikal

Zagon in nastavitve
Nastavitve DIP stikal na notranji enoti
• Odstranite sprednjo ploščo notranje enote in pokrov 

elektronskih komponent.
• Nastavite DIP stikala na glavni krmilni plošči.

Številka 
stikala

Številka 
DIP 

stikala
  Opis Privzeto

Po opra-
vljenem 
zagonu

  Dodatne informacije

02

1
Določa položaj dodatnega zalogovnika tople vode v sistemu: 
OFF = zalogovnik vgrajen za 3-potnim ventilom
ON = zalogovnik vgrajen pred 3-potnim ventilom

OFF
Samo za bivalentno ogrevanje (olje, plin,…)
Razlaga skladna s shemami na naslednji strani 

2 Ni v uporabi - -

3
V uporabi, kadar je priključen zunanji termostat tople vode
OFF = Zunanji termostat tople vode ni povezan
ON = Zunanji termostat tople vode je povezan 

OFF
V primeru uporabe zunanjega termostata tople vode, je potrebno 
povezati dodatno krmilno ploščo TCB-PCMO3E (Tipalo TTW ni 
obvezno)

4
V uporabi, kadar je povezan dodatni sobni termostat 
OFF = brez dodatnega sobnega termostata 
ON = dodatni sobni termostat je povezan 

OFF
V primeru uporabe dodatnega sobnega termostata, mora biti 
le-ta povezan z dodatno krmilno ploščo TCB-PCMO3E.

10

1
P1 – delovanje obtočne črpalke P1 tople vode
OFF = črpalka P1 obratuje samo v času ogrevanja tople vode 
ON = črpalka P1 deluje neprekinjeno

OFF
Sinhronizacija črpalke 1 in zunanje enote med pripravo tople 
sanitarne vode

2
P1 – delovanje obtočne črpalke v času ogrevanja
OFF = črpalka P1 deluje neprekinjeno
ON = V primeru zunanje temperature višje od 20°C se obtočna črpalka izklopi

OFF
ON = V primeru zunanje temperature višje od 20°C, se obtočna 
črpalka izklopi. Temperaturo izklopa le-te se lahko spreminja z 
nastavitvijo kode DN 9E!

3
Sinhronizacija obtočne črpalke P2
OFF = neprekinjeno delovanje črpalke P2 
ON = črpalka P2 deluje skupaj s črpalko P1

OFF

Pozor: nova funkcija deluje samo na 4. Seriji – E1
OFF = v primeru nastavitve parametra 5B na vrednost 3, ob 
bivalentnem ogrevanju ostaneta črpalka P2 in mešalni ventil v 
delovanju.
ON: črpalka P2 se izklopi v času priprave tople vode. 

4
Vklop / izklop obratovalnih ciklov črpalke 1 (med daljšimi obdobji izklopa sistema)
OFF = črpalka 1 obratuje normalno
ON = črpalka 1 se vključi za 10 min (v primeru če sistem ne deluje vsaj 72 ur)

OFF Za trajno kroženje vode

11

1
Uporablja se za delovanje dodatnih električnih grelnikov notranje enote.
OFF = Dodatni električni grelnik omogočen 
ON = Dodatni električni grelnik onemogočen

OFF
Dodatni električni grelnik notranje enote: Konektor TB02
Moč 3,6 ali 9 kW

2

Uporablja se za omogočanje delovanja dodatnega električnega grelnika zalogovnika tople 
sanitarne vode
OFF = omogočeno upravljanje električnega grelnika v zalogovniku tople sanitarne vode 
ON = onemogočeno upravljanje električnega grelnika v zalogovniku tople sanitarne vode 

OFF
Konektor  TB03

Mora biti vedno v položaju OFF

3
Uporablja se za omogočanje nadzora kapacitete dodatnega električnega grelnika 
OFF = omogočen dodatni električni grelnik (v primeru zunanje temperatue <-20°C) 
ON = dodaten električni grelnik onemogočen

OFF
V primeru zunanje temperature pod -20°C, bo kontakt na 
konektorju TB05 / 5+6 (230V/1A) aktiviran! 

4 Ni v uporabi - -

12

1
Uporablja se za povezavo zalogovnika tople sanitarne vode v sistem
OFF = zalogovnik tople sanitarne vode je povezan v sistem 
ON = zalogovnik tople sanitarne vode ni povezan v sistem

OFF

2
Uporablja se za delovanje cone 1
OFF = nadzor cone 1 omogočen 
ON = nadzor cone 1 onemogočen 

OFF
Mora biti vključeno v primeru uporabe toplotne črpalke le za 
pripravo tople vode. 

3
Uporablja se za delovanje cone 2
OFF = nadzor cone 2 omogočen 
ON = nadzor cone 2 onemogočen 

OFF Npr. v primeru uporabe radiatorjev ali talnega gretja

4 Ni v uporabi - -

13

1
Uporablja se za določitev tipa 3-potnega preusmeritvenega ventila v sistemu 
OFF = povezan je 2-žilni vzmetni ventil ali 3-žilni SPST ventil
ON = povezan je 3-žilni SPDT ventil 

OFF Priporočen je ventil tipa SPDT

2

Uporablja se za nadzor kapacitete zunanjega zalogovnika tople vode (upravljanje preko 
FC23) 
OFF = nadzor kapacitete zunanjega zalogovnika onemogočen
ON = nadzor kapacitete zunanjega zalogovnika omogočen 

OFF
Samo v primeru bivalentnega ogrevanja in v povezavi z krmilno 
kartico TCB-PCIN3E 

3

Uporablja se za vklop avtomatskega ponovnega vklopa naprave po izpadu električnega 
napajanja.
OFF = Ponovni vklop naprave omogočen 
ON = Ponovni vklop naprave onemogočen 

OFF

4 Nastavitev krmilne elektronike za HiPower modele ON
Opomba: samo za HWS-P804-1104XWHM*-E in E1, vedno 
nastaviti v pozicijo ON
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Lokacija in 
številka FC 

kode

*HB= Pomnilnik notranje enote
*RC= Daljinski nadzor

Opis FC kode HB* RC* Obseg Privzeto
Po opra-
vljenem 
zagonu

Dodatne informacije

Os
no

vn
e 

na
st

av
itv

e

Nastavitev 
kapacitete notranje 
enote

0012 = 804XWH**-E1, P804XWH**-E1
0015 = P1104XWH**-E1
0017 = 1404XWH**-E1
Tovarniško nastavljeno, vendar je zahtevano za zamenjavo 
krmilne elektronike

01 - 0012 ali 
0017

Odvisno 
od tipa 
notranje 
enote

Pred zagonom zunanje enote mora biti elektronika 
nastavljena kot FC-koda

Prikaz daljinskega 
upravljanja

Časovni prikaz 24 ali 12ur
0 = 24ur; 1 = 12ur - 05 0~1 0 Če je na daljinskem upravljanju, mora biti prikazan 

časovni format 24 ali 12 ur.

Zvok alarma Zvok 0 = izključeno; 1 = vključeno - 11 0~1 1 V primeru motnje naprava predvaja zvok

Nastavitev območja 
temperature vode

Ogrevanje – zgornja meja
Cona 1 1A - 37-55 °C 55 Je tudi temperatura zaustavitve naprave pri nasta-

vitvi delovanja naprave glede na sobno temperaturo

Ogrevanje – spodnja meja
Cona 1 1B - 20-37 °C 20

Ogrevanje – zgornja meja
Cona 2 1C - 37-55 °C 55

Ogrevanje – spodnja meja
Cona 2 1D - 20-37 °C 20 Minimalna in maksimalna nastavitev na daljinskem 

krmilniku.

Hlajenje – zgornja meja 18 - 20-30 °C 25

Hlajenje – spodnja meja 19 - 7-20 °C 10 Omejitev temperature na +17°C v primeru uporabe 
talnega  hlajenje. 

Ogrevanje s toplo vodo – zgornja meja 1E - 60-75 °C 75

Ogrevanje s toplo vodo – spodnja meja 1F - 40-60 °C 40

Pr
ip

ra
va

 to
pl

e 
sa

ni
ta

rn
e 

vo
de

Priprava tople 
sanitarne vode

Temperatura zagona toplotne črpalke 20 - 20-45 °C 38
Pri kateri temperaturi (merjeno s tipalom TTW), je 
željena priprava tople sanitarne vode.
Nastavljeno mora biti na +42°C!

Temperatura izklopa toplotne črpalke 21 - 40-45 °C 45
Pri kateri temperaturi povratka vode (merjeno preko 
TWI), se prekine priprava tople sanitarne vode.
Nastavljeno mora biti na +50°C!

Preklop tople vode Prioriteta preklopa ogrevanja/priprave tople sanitarne vode 22 - -20-20 °C 0 Pri kateri zunanji temperature se topla sanitarna 
voda pripravlja le z pomožnim ogrevanjem

Kompenzacija 
temperature tople 
vode

Kompenzacija zunanje temperature (°C) 24 - -20-10 °C 0
Če zunanja temperature pade pod nastavljeno 
vrednost, bo priprava tople sanitarne vode poveča-
na s korekcijskim faktorjem

Temperatura kompenzacije (°C) 25 - 0-15 °C 3 Mora biti nastavljeno na 0 

Maksimalni čas 
priprave tople 
sanitarne vode

Maksimalni čas delovanja toplotne črpalke za pripravo 
tople sanitarne vode (min.) 07 - 1~120 30

Maksimalni čas delovanja toplotne črpalke, ki jo 
potrebuje za pripravo tople sanitarne vode.
OPOMBA: po 30 minutah se vedno vklopi dodaten 
električni grelnik v zalogovniku tople sanitarne 
vode, samo do serije 3

Topla sanitarna voda
Električni grelnik
Merjenje časa

0 = 30 minut
1 = 60 minut
2 = 90 minut
3 = 120 minut

73 - 0-3 0

Določa čas, ki mora preteči po preklopu toplotne 
črpalke na električni grelnik v zalogovniku tople 
sanitarne vode
OPOMBA: samo od serije 4 naprej!

Pospešena priprava 

tople vode

Čas delovanja (x10 min) 08 - 3-18 6
Koliko časa naprava ostane v režimu “pospešene 
priprave vroče vode” po vklopu le tega (električni 
grelnik v zalogovniku tople sanitarne vode deluje)

Nastavitev temperature (°C) 09 - 40-75 °C 75 Maksimalna dosežena temperature v načinu 
“pospešene priprave vroče vode”

Antilegionelni 
program

Nastavitev temperature (°C) 0A - 65-80 °C 75 Temperatura, dosežena v “antilegionelnem” 
programu

Začetni cikel (dan) - 0D 1-10 7 Cikel po izvedenem “antilegionelnem” programu se 
mora ponoviti (v dnevih)

Začetni čas (ura) - 0C 0-23 22 Katero uro v dnevu se zažene pogram?

Čas obratovanja (min) 0B - 0-60 30

Upravljanje 
3-potnega 
preusmeritvenega 
ventila

Obrat stikalne logike
3-potni ventil / sanitarna topla voda 54 - 0~1 0 0 = vklop v času priprave tople vode

1 = izklop v času priprave tople vode

Bi
va

le
nt

no
 o

gr
ev

an
je

Prednost preklopa Preklop na zunanji vir ogrevanja 23 - -20-20 °C -10 Bivalentni preklop ogrevanja na olje, plin itd.
Možno le ob povezavi na TCB-PCIN3E!

Nadzor 
sinhronizacije v 
primeru nizke 
zunanje temperature
TZ ≤ nastavljeno v 
parametru FC 23

0 = toplotna črpalka + priprava tople vode
1 = priprava tople vode
2 = ogrevanje preko električnega grelnika do 60 min
3 = izklop toplotne črpalke in obtočne črpalke

5B - 0~2 0

0 = ob preklopu na dodatni vir ogrevanja, ESTIA 
nadaljuje z delovanjem ogrevanje in pripravo tople 
vode
1 = ESTIA pripravlja le toplo vodo (obtočna črpalka 
1 deluje)
3 = delovanje samo dodatnega vira ogrevanja 
(ESTIA se ugasne)
*Pozor: nova funkcija od serije 4-E1 dalje;
Če je SW10 Dip 3 izklopljen, obtočna črpalka P2 in 
mešalni ventil delujeta

Dodatni vir 
ogrevanja

Sinhronizacija dodatnega vira ogrevanja/toplotna črpalka
0 = sinhronizirano
1 = ni sinhronizirano

3E - 0~1 0

V času sinhronizacije toplotna črpalka krmili oba 
sistema. Ko tipalo TWI doseže nastavljeno tempera-
turo, notranja enota izključi dodatni vir ogrevanja.
Za nesinhronizirao delovanje, elektronika krmili 
toplotno črpalko in dodatni vir ogrevanja posebej 
– če tipalo TWI doseže nastavljeno temperaturo, 
dodatni vir ogrevanja ostane vklopljen.
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Lokacija in 
številka FC 

kode

*HB= Pomnilnik notranje enote
*RC= Daljinski nadzor

Opis FC kode HB* RC* Obseg Privzeto
Po opra-
vljenem 
zagonu

Dodatne informacije

Bi
va

le
nt

no
 o

gr
ev

an
je

Na
st

av
ite

v 
av

to
m

at
sk

e 
kr

ivu
lje

 d
el

ov
an

ja

Serija 2-4

Samodejna nastavitev zunanje temperature T1 (°C) 29 - -15-0 °C -10

Samodejna nastavitev zunanje temperature T2 (°C) - - 0 0

Samodejna nastavitev zunanje temperature T3 (°C) 2B - 0-15 °C 10

Nastavitev temperature A – zunanja temperatura -20C (°C) 2C - 20-55 °C 40

Nastavitev temperature B – zunanja temperatura T1 (°C) 2D - 20-55 °C 35

Nastavitev temperature C – zunanja temperatura T2 (°C) 2E - 20-55 °C 30

Nastavitev temperature D – zunanja temperatura T3 (°C) 2F - 20-55 °C 25

Nastavitev temperature E – zunanja temperatura 20°C (°C) 30 - 20-55 °C 20

Delež cone 2 in cone 1 v avtomatskem načinu (%) 31 - 0-100% 80

Samodejna nastavitev temperature: Samodejna krivulja - 
temperatura Premik (° C) 27 - -5-5 °C 0

Samo Serija 4-E1 in 
Hipower enote

Nastavitev temperature A na T0 2C - 20~60 °C 40
 Zone 1:

Zone 1+2:

Nastavitev temperature B na T1 2D - 20~60 °C 35

Nastavitev temperature C na T2 (= 0 °C) 2E - 20~60 °C 30

Nastavitev temperature D na T3 2F - 20~60 °C 25

Nastavitev temperature E na 20 °C 30 - 20~60 °C 20

Zunanja temperatura T0 A1 - -30~20 °C -20

Zunanja temperatura T1 29 - -15~0 °C -10

Zunanja temperatura T3 2B - 0~15 °C 10

Nastavitev premika temperature z avtomatskim 
ogrevanjem 27 - od -5 do 

5 K 0

Izbira nastavitve cone 2
0 = odstotek (FC31)
1 = nastavljena temperatura (A3-A5)

A2 - 0 ali 1 0

Nastavitev temperature A’ na T0 A3 - 20~60 °C 40

Nastavitev temperature B’ na T1 A4 - 20~60 °C 35

Nastavitev temperature E’ na 20 °C A5 - 20~60 °C 20

Delež avtomatske krivulje Cone 2 31 - 0~100 % 80

Zone 2:
 

Nameščen je zunanji vir 
ogrevanja (DPSW13_2)

Delovanje Cone 2 
(DPSW12_3)

Obtočna črpalka P2 se 
sinhronizira s črpalko P1 

(DPSW10_3)

FC5B
Usklajevanje dodatnega vira ogrevanja 

in toplotne črpalke

2 conski nadzor temperature. 
Upravljanje črpalke 1/črpalke 

2/mešalnega ventila

Vključeno Vključeno

Izključeno (ni sinhronizacije, 
črpalka 2 deluje neprekinjeno)

0
(Zunanji ogrevalni sistem + toplotna črpalka)

Vključeno / Vključeno / Vključeno1
(Samo zunanji ogrevalni sistem)

2
(Samo dodatni električni grelnik)

3(Samo zunanji ogrevalni sistem 
(P1 Izključeno)

Izključeno / Vključeno / Vključeno
(če je ESTIA izključena, nadaljuje 

s krmiljenjem cone 2)

Vključeno 
(črpalka 1 in črpalka 2 sta 

sinhronizirani)

0
(Zunanji ogrevalni sistem + toplotna črpalka)

Vključeno / Vključeno / Vključeno1
(Samo zunanji ogrevalni sistem)

2
(Samo dodatni električni grelnik)

3
(Samo zunanji ogrevalni sistem 

(P1 Izključeno) 

Izključeno / Izključeno / 
Izključeno

Avtomatska krivulja v coni 2 prikazuje 80% (FC31) deleža cone 1, 
nastavitev temperature vode ne pade pod 20°C.

Metoda konstantne vrednosti

Nastavitev temperature A’ v coni 2 z zunanjo temperaturo T0°C, B’ s 
T1 °C in E’ °C z 20°C.

 Metoda odstotka
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Lokacija in 
številka FC kode.

*HB= Pomnilnik notranje enote
*RC= Daljinski nadzor

Opis FC kode HB* RC* Obseg Privzeto
Po opra-
vljenem 
zagonu

Dodatne informacije

Up
ra

vlj
an

je
 te

m
pe

ra
tu

re
 p

ro
st

or
a

Upravljanje temperature 
prostora preko 
dodatnega krmilnika 
ali sobnega termostata 
(v primeru uporabe 
sobnega termostata 
je vedno potrebna 
povezava z 
TCB-PCMO3E)

Upravljanje temperature prostora z dodatnim 
daljinskim upravljalnikom
0 = neveljavno; 1 = veljavno

40 - 0~1 0

Dodatni daljinski upravljalnik, nastavitev 
temperature
0 = temperatura vode
1 = temperatura prostora (tipalo na krmilniku)

Hlajenje – zgornja meja 92 - 15~30 29

Nastavitve daljinskega upravljalnika
Hlajenje – spodnja meja 93 - 15~30 18

Ogrevanje – zgornja meja 94 - 15~30 29

Ogrevanje – spodnja meja 95 - 15~30 18

Odstopanje temperature prostora: ogrevanje: 
vrednost odstopanja
(Temperatura senzorja, zahtevana temperatura, 
odstopanje v K)

- 02 -10~10 -1
Prilagojena razlika med merjenjem temperature 
s tipalom daljinskega upravljalnika in dejanske 
temperature prostora

Odstopanje temperature prostora: hlajenje: 
vrednost odstopanja
(Temperatura senzorja, zahtevana temperatura, 
odstopanje v K)

- 03 -10~10 -1
Prilagojena razlika med merjenjem temperature 
s tipalom daljinskega upravljalnika in dejanske 
temperature prostora

Temperatura ob zagonu v načinu hlajenja, v 
kombinaciji s tipalom temperature daljinskega 
upravljalnika v prostoru ali zunanjega sobnega 
tipala.

96 - 10~25 20

Temperatura izstopne vode, pri kateri se zažene 
toplotna črpalka; =20°C. Če nastavljena 
temperatura na zunanjem prostorskem termostatu 
ali dodatnem daljinskem upravljalniku ni 
dosežena, se vsake pol ure temperatura pretoka 
vode zniža za 1°C do najvišje nastavljene 
temprature (FC 19) ali pa bo dosegla nastavljeno 
temperaturo.

Temperatura ogrevanja ob zagonu naprave, s 
tipalom temperature sobnega termostata ali 
zunanjega prostorskega tipala.

9D - 20~55 40

Temperatura izstopne vode, pri kateri se zažene 
toplotna črpalka; =40°C. Če nastavljena 
temperatura na zunanjem prostorskem 
termostatu ali dodatnem daljinskem upravljalniku 
ni dosežena, se bo vsake pol ure temperatura 
pretoka vode znižala za 1°C do najvišje 
nastavljene temprature (FC 1A) ali pa bo dosegla 
nastavljeno temperaturo.

Samo Serija 4-E1 in 
Hipower

Temperatura vode v coni A, ko se toplotna 
črpalka ponovno zaženene (Velja le ob uporabi 
dodatnega krmilnega panela)

B2 - 20~37 25

Cona A = način “Thermo-off”; V primeru, da je 
temperatura vstopne vode <25°C, se toplotna 
črpalka ponovno zažene, da se talno ogrevanje 
ne ohladi. 

Metoda začetne nastavitve temperature vode v 
načinu ogrevanja z uporabo daljinskega krmil-
nega panela ali sobnega termostata.

B5 - 0~1 0
0 = določena vrednost skladno s FC 9D
1 = preračunana vrednost skladna z avtomatsko 
krivuljo

Up
ra

vlj
an

je
 o

bt
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ne
 č

rp
al

ke

Krmiljenje obtočne 
črpalke 1 + 2

0 = 100%        3 = 70%
1 = 90%          4 = 60%
2 = 80%          5 = 50%

A0 - 0~5 0
Obtočna črpalka 1 je lahko krmiljena s šestimi 
različnimi stopnjami hitrosti.
Pozor: od Serije 4 dalje

0 = obtočna črpalka 1 se ustavi, ko so 
toplotna črpalka in električni grelci ugasnjeni 
v času priprave tople vode in ko ni zahteve po 
ogrevanju.
1 = Obtočna črpalka 1 deluje neprekinjeno.

5A - 0~1 0 Upravljanje obtočne črpalke v času priprave vroče 
vode.

Sinhronizacija obtočne črpalke 1 s termostatom:
0 = Črpalka 1 deluje neprekinjeno
1 = Črpalka 1 sinhronizirana s tipalom sobne 
temperature v primeru uporabe slednjega 
(AMS-11) ali zunanjega sobnega termostata.
Črpalka 1 ne deluje, če je toplotna črpalka v 
načinu “thermo-off”

65 - 0~1 0
V primeru uporabe sobnega termostata, se 
naprava krmili preko njega. (samo v primeru 
radiatorjev brez talnega ogrevanja)

Obtočna črpalka P2 deluje v načinu hlajenja:
0 = Črpalka 2 deluje neprekinjeno
1 = Črpalka 2 je ustavljena v načinu hlajenja

64 - 0~1 0

Delovanje črpalke 1: Črpalka 1 se ustavi, če je 
zgornja mejna zunanja temperatura v ogrevanju 
višja, kot nastavljena temperatura izklopa.

9E - 10~30 20
Zunanja temperatura, pri kateri se toplotna 
črpalka izklopi.
DIP switch SW10 Bit 2 mora biti vklopljen.

Zunanja temperature, pri kateri se črpalka P1 
ustavi. 6E - 1-5 2

Ob povezavi z 9E, se ponovno vključi histereza 
črpalke 1.
OPOMBA: samo HiPower modeli in Serije 4-E1

Prikaz črpalke 2 42 - 0~1 0 0 = Črpalka 2 ni prikazana na zaslonu
1 = Črpalka 2 je prikazana na zaslonu

Funkcija intervalnega ogrevanja črpalke 1
0 = neprekinjeno delovanje
1= 20°C    3= 10°C    5=  0°C
2= 15°C    4=   5°C    6= -5°C

BA - 0-6 0
Zunanja temperature, pri kateri ESTIA preklopi 
črpalko 1 iz “thermo-off” v način intervalnega 
delovanja

Intervalno delovanje črpalke 1 – hlajenje
0= neprekinjeno delovanje      2= 30°C
1= 35°C                                3= 25°C   

BB  - 0-3 0
Zunanja temperature, pri kateri ESTIA preklopi 
črpalko 1 iz “thermo-off” v način intervalnega 
delovanja

Interval črpalke 1
0=    5 min    2= 15 min    4= 25 min
1= 10 min     3= 20 min    5= 30 min

BC - 0-5 0
Nastavitev intervalnega časa črpalke 1, če je 
ESTIA v načinu “thermo-off” (izpad črpalke)
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Lokacija in 
številka FC kode

*HB= Pomnilnik notranje enote
*RC= Daljinski nadzor

Opis FC kode HB* RC* Obseg Privzeto
Po opra-
vljenem 
zagonu

Dodatne informacije

Do
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i e
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kt

rič
ni
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ik

 n
ot

ra
nj

e 
en
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Upravljanje dodatnega 
električnega grelnika 
notranje enote 
(3 kW, 6 kW, 9 kW)

Izklop dodatnega električnega grelnika
0 = 5 min; 1 = 10 min; 
2 = 15 min; 3 = 20 min

33 - 0-3 1

Višanje ali nižanje stopenj dodatnega električnega 
grelnika, odvisno od razlike med nastavljeno 
temperaturo in temperaturo vode na dovodu v 
sistem (tipalo THO)

Čas delovanja dodatnega električnega grelca 
(notranja enota)
0 = 10 min; 1 = 20 min
2= 30 min; 3 = 40 min

34 - 0-3 0 V primeru uporabe zalogovnika tople vode 
nastavite na 3

Omejitev delovanja 
dodatnega električnega 
grelec v načinu 
ogrevanja

0= Brez omejitve
1= 20°C    3= 10°C    5=   0°C
2= 15°C    4=   5°C    6= -5°C    

B8 - 0-6 0

Zunanja temperatura, pri kateri se dodatni 
električni grelnik ne vključi (merjeno preko tipala 
zunanje temperature)
Pozor: samo HiPower in Serije 4-E1

Omejitev delovanja 
dodatnega električnega 
grelnika v času 
odtaljevanja zunanje 
enote. 

0=    0K    2= 20K   4= 40K
1= 10K     3= 30K

B9 - 0-4 0

Temperaturna razlika med TSC-F (nastavljena 
temperature ogrevanja, npr. cona 1 +40°C) – 
THO (tipalo za dodatnim električnim grelnikom; 
npr. +10°C) = 30K (če je npr. B9 nastavljen na 
vrednost 3, bo THO pri +10°C vklopilo dodatni 
električni grelnik z močjo 3kW)
Pozor: samo modeli HiPower in Serije 4-E1

Hl
aj

en
je

Hlajenje 0 = Hlajenje in ogrevanje
1 = Samo ogrevanje 02 - 0~1 0 Za vklop načina hlajenja

Nadzor delovanje 
2-potnega ventila 
(hlajenje)

Obrat stikalne logike za 2-potni ventil za hlajenje 3C - 0~1 0 = Izhodna napetost 230V za hlajenje
1 = Izhod med hlajenjem je izklopljen

Prednostni preklop 
hlajenja ali ogrevanja

Izbor prednostnega delovanja:
0 = Prednost hlajenja, topla sanitarna voda 
ogrevana z električnim grelnikom
1 = Prednost priprave tople sanitarne vode; 
ogrevana s toplotno črpalko

0F - 0-1 0 Prednostni izbor v hlajenju

2 
co

ni 2-conski mešalni ventil
Čas zapiranja/odpiranja

Čas zapiranja/odpiranja 3-potnega mešalnega 
ventila (x 10sek) 0C - 3~24 6

Čas zapiranja/odpiranja ventila med polno odprto 
in polno zaprto pozicijo, odvisno od posamezne 
znamke ventila.
Mora biti nastavljen pred zagonom! Uporabite le 
ventile z 10-sekundnimi koraki, npr. 90 sek, 100 
sek, itd.

Upravljanje 3-potnega mešalnega ventila (min) 59 - 1~30 4 Interval, pri katerem se ventil ponastavi
(Priporočilo pri 1 min.)
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Zunanji vklop/izklop s 
TCB-PCM03E

0 = kontakt sklenjen > sistem se ustavi, potreb-
no je resetiranje z daljinskim krmilnikom
1 = kontakt razklenjen > sistem se ustavi, 
potrebno je resetiranje z daljinskim krmilnikom
2 = kontakt sklenjen > sistem se ustavi, kontakt 
se razklene > ponastavitev sistema 
3 = kontakt sklenjen > sistem se ustavi, kontakt 
se razklene > ponastavitev sistema (drugič)

52 - 0~3 0

Zunanji vklop/izklop z modulom TCB-PCM03E 
preko kontakta 1(ogrevanje) in 3 (com)

Funkcija preko pulznega kontakta (funkcija ključa)

0 = Ponovni zagon v načinu ogrevanja in 
pripravi vroče vode
1 = Ponovni zagon v enakem načinu kot pri 
ustavitvi naprave
2 = Ponovni zagon, samo priprava tople vode
3 = Ponovni zagon, samo ogrevanje
4 = TEMPO Control 1: Vsi električni grelniki so 
onemogočeni
5 = TEMPO Control 2: Toplotna črpalka in vsi 
električni grelniki so onemogočeni

61 - 0~5 0 Kako bi se ESTIA morala ponovno zagnati, po 
izklopu preko TCB-PCMO3E

Nadzor ON/OFF z zunanjim signalom (CN210 – 
povezava kontaktov S1 in S2, če so FC 61 = 3 
in DIP stikalo SW2_3 OFF)

B6 - 0~1 0

0 = onemogočeno
1 = Nadzor vroče vode je aktiven, če je kontakt S1 
(2-3) sklenjen.
Nadzor ogrevanja je aktiven, če je kontakt S2 
(1-3) sklenjen.
Pozor: samo HiPower in Serija 4-E1

Pozor, nove funkcije od 
Serije 5 naprej

Izbor načina delovanja: ogrevanje/hlajenje;
Predpriprava za priklop na Smart Grid (pametno 
mrežo);
Nove funkcije priprave vroče vode za nadzor 
skupine

Nadzor preko S1 in S2; Nastavitev preko W02_2 
/ SW02_3 / SW02_4 + funckijske kode: FC52 / 
FC61 / FCB6

Več informacij najdete v “Dodatki h ESTII”

Zaznavanje napake 
A02 s TCB-PCIN3E 
(če je izhod za zunanje 
ogrevanje omogočen)

Zaznavanje napake A02 omogočeno/onemo-
gočeno, če je izhod za vročo vodo aktiven
0 = A02 omogočen, če je TWI, TWO ali THO ≥ 
70°C in je izhod za zunanje ogrevanje izključen
1 = A02 omogočen, če je TWI TWO ali THO ≥ 
70°C in je izhod za zunanje ogrevanje vključen

62 - 0~1 0

Če je vroča voda proizvedena z zunanjim 
ogrevanjem in je temperatura le-te več kot +60°C 
v času bivalentnega ogrevanja, vroča voda iz 
zalogovnika teče skozi ploščni izmenjevalnik v 
notranji enoti
(vedno v povezavi z PCIN3E, če je DIP stikalo 12, 
BIT2 vključen)

Izhodni signali s 
TCB-PCIN3E

0 = Sponke 1/2 so v času odtaljevanja 
sklenjene
Sponke 3/4 so sklenjene, ko deluje kompresor
1 = Sponke 1/2 so v primeru napake sklenjene
Sponke 3/4 so sklenjene, ko je vključen daljinski 
krmilni panel

67 - 0~1 0
Nastavitev izhodov dodatne krmilne plošče 
PCIN3E, ko se uporabljajo na mestu CN209 
notranje enote 
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Spremljanje parametrov preko daljinskega 
krmilnika
Številka kode
04 (TC): °C

06 (TWI): °C

07 (TWO): °C

08 (THO): °C

09 (TFI): °C

0A (TTW): °C

60 (TE): °C

61 (TO): °C

62 (TD): °C

63 (TS): °C

6A (kompresor): A

6D (TL): °C

70 (frekvenca kompresorja) Hz

72 (ventil 1) rpm

73 (ventil 2) rpm

74 (PMV) pls

Tlak sesalne strani  ______ bar

Visok tlak  ______ bar

Napajanje zunanje enote
L + N (1-fazna enota) V

L1 + L2 (3-fazna enota) V

L1 + L3 (3-fazna enota) V

L2 + L3 (3-fazna enota) V

Poraba električne energije – zunanja enota A

Lokacija in 
številka FC kode

*HB= Pomnilnik notranje enote
*RC= Daljinski nadzor

Opis FC kode HB* RC* Obseg Privzeto
Po opra-
vljenem 
zagonu

Dodatne informacije

Do
da

tn
e 

fu
nk

ci
je

Nočni način delovanja 
(ne uporabljajte za talno 
ogrevanje))

Nastavitev temperature nočnega načina 26 - 3-20 °C 5 Za koliko Kelvinov je znižana

Izbira cone ogrevanja 0 = cona 1&2;  
1 = Samo cona 1 58 - C0~1 0 Katere cone bodo spuščene

Začetni čas (ure) - OE 0~23 22 Ob katerem času se vključi nočni režim

Končni čas (ure) - OF 0~23 6 Ob katerem času se izključi nočni režim

Tiho delovanje v nočnem 
režimu

Tiho delovanje v nočnem režimu
0 = izključeno; 1 = vključeno - 09 0~1 0

Najvišjo moč toplotne črpalke omeji na 75% in s 
tem doseže zmanjšanje hrupaZačetni čas (ure) - 0A 0~23 22

Končni čas (ure) - 0B 0~23 6

Protizmrzovalna zaščita

Protizmrzovalna zaščita 
0 = izključeno
1 = vključeno

3A - 0-1 1 Protizmrzovalna zaščita ON/OFF

Nastavitev temperature protizmrzovalne 
zaščite 3B - 10-20 °C 15 Temperatura predtoka mora biti v času delovanja 

protizmrzovalne zaščite +20°C

Datumski razpored - 12 0-20 0 Koliko dni deluje način

Časovni razpored - 13 0-23 0 Čas v dnevu, ko se način izključi

Ročno odtaljevanje 0 = onemogočeno; 1 = omogočeno 46 - 0~1 0 Po aktivaciji vklopi ogrevanje; Onemogočeno = 
samodejno po odtaljevanju

Vrednosti med zagonom (pod polno obremenitvijo, minimalno 30 minut po zagonu)

Datum, podpis (servisni tehnik)
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Opombe o sistemu
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Prenos objekta 

Na:

V:

Do:

Podjetje, ki je izvršilo 
zagon, vključno z 
naslovom:

Zagon opravil:

Datum:

Lokacija montaže:

Podpis (servisni tehnik) Podpis (uporabnik)
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Upoštevajte sledeče opombe pri garanciji na naprave ESTIA:
• Brezplačno 5 letno garancijsko jamstvo na kompresor je poseben dodatek s strani AIR-COND-a.
• Garancijsko jamstvo velja izključno za partnerje AIR-COND-a in ne more biti preneseno na tretje osebe.
• Garancijsko jamstvo na naprave ESTIA velja le ob montaži s strani pooblaščenih inštalaterjev vključno z enkratnim letnim 

pregledom naprave.
• Podaljšanje garancijskega jamstva naprav ESTIA na 4 ali 5 let je mogoče z doplačilom.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče največ 2 meseca po zagonu naprave in največ 1 leto po izdanem računu.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče le ob predložitvi popolno izpolnjenega obrazca za zagon naprave.
• Podaljšanje garancijskega jamstva je mogoče le za en sistem ESTIE na naročilo.
• Montaža sistema ESTIA mora biti v skladu z navodili/priporočili proizvajalca v času le te. Enako velja tudi za električne, vodne in 

freonske povezave.
• AIR-COND si pridržuje pravico do zavrnitve dokupljene podaljšane garancije v primeru odstopanja parametrov od zgoraj 

omenjenih specifikacij.

Prošnja za podaljšanje garancije:  4 leta

 5 leta

Podaljšanje garancije na 4 ali 5 let



Ob upoštevanju tiskarskih in drugih napak, SI / Postopek zagona naprave ESTIA/ 10. 2020.  
Odgovorna oseba za vsebino: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer  Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria,  
Tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com. 

Visit us at  www.toshiba-heatpumps.com
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