
PC - Controller
Modul interface vnitřní
jednotky

TECHNICKÝ
MANUÁL

Pro jednotky FUJITSU
split a multisplit
ovládané dálkovým
ovladačem po drátě.

Kompatibilní s typy
UTB-YUB / UTH(AR)-3TA16
UTB-YUD
UTY-RNKY

ACC-WIRE



POUŽITÍ
Modul ACC-WIRE slouží k připojení vnitřních jednotek Fujitsu, vybavených rozhraním pro připojení

drátového dálkového ovladače, ke sběrnici ACC PC Controlleru.

Dodržení montážních pokynů, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištění technických 
parametrů spolehlivého provozu.

Veškeré montážní práce, spojené s instalací a připojením modulu, smí provádět jen osoba s kvalifikací v 
oboru montáže a servisu klimatizační techniky Fujitsu, oprávněná k práci na elektrickém a 
chladicím zařízení.

INSTALACE
1. Umístění modulu: Umístění modulu je závislé na konkrétním designu vnitřní jednotky. Upevnění je 

možné pomocí oboustranné lepící pásky.

2. Připojení k vnitřní jednotce: Svorky 1-2-3 modulu je třeba propojit se shodně označenými svorkami 
nebo vodiči vnitřní jednotky, určenými pro připojení drátového dálkového ovladače. Při montáži 
modulu dovnitř jednotky použijte 3-pramenný propojovací kabel libovolného provedení. Je-li modul 
ACC-WIRE umístěn mimo vnitřní jednotku, je třeba použít 3-pramenný stíněný kabel, se stíněním 
připojeným na kostru vnitřní jednotky.

3. Připojení komunikačního kabelu:
Komunikace mezi jednotlivými moduly ACC PC Controlleru probíhá po sběrnici ACC-bus. Propojovací

kabel musí být typu stíněný kroucený pár. Vhodný je např. kabel specifikace LonWorks, používaný 
pro komunikaci systémů VRF-S,V,VII. Stínění jednotlivých úseků komunikačního kabelu musí být 
vzájemně propojená, s jediným zemnícím bodem, a to na příslušné svorce modulu centrální
jednotky ACC-RS.

4. Připojení přídavných teplotních čidel:
K modulu ACC-IR je možno připojit jedno až dvě digitální teplotní čidla ETS. Čidla není třeba adresovat. 

Jejich adresy jsou dány označením příslušných připojovacích svorek modulu ACC-WIRE. Pro 
případné prodloužení kabelů čidel ETS použijte stejný typ kabelu, jako pro komunikační kabel.

5. Softwarové nastavení: Modul ACC-WIRE lze použít k řízení vnitřních jednotek Fujitsu-General, 
vybavených rozhraním pro dálkové drátové ovladače těchto typů: UTB-YUB, UTB-YUD, UTY-
RNKY, UTH(AR)-3TA16.

Modul může být nastaven do jednoho z režimů:
- Master - k jednotce bez připojeného drátového ovladače,
- Slave – je-li připojen k jednotce společně s drátovým ovladačem.

K softwarovému nastavení modulu pro příslušný typ ovladače a pro požadovaný režim slouží program 
ACC Service Tool. Při nastavování musí být modul ACC-WIRE připojen k počítači pomocí modulu 
ACC-RS.

Pozn.: Modul ACC-WIRE je z výroby nastaven jako ovladač UTB-YUD, režim Master (kód E).

Svorky pro
připojení k vnitřní
jednotce

Svorky pro čidlo ETS-A

Svorky pro čidlo ETS-B

Svorkovnice pro
komunikační kabel
(ACC-bus)


