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pro	verzi	1.0	
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POUŽITÍ	
Program	UTI	module	service	tool	je	určen	k	obsluze,	nastavení	a	monitorování	topících	a	chladících	zařízení,	
využívajících	inverterové	venkovní	jednotky	Fujitsu	General	vybavených	inteligentním	řídícím	modulem	UTI-
INV-x.	

SYSTÉMOVÉ	POŽADAVKY	
- Windows	7,	Windows	8,	Windows	10	
- USB	port		

INSTALACE	
Instalátor	na	Váš	počítač	nainstaluje	celkem	dva	programy:	
1. UTItool	-	program	pro	konfiguraci	a	nastavení	modulů	UTI-INV-x	
2. IChecker	Viewer	-	program	pro	offline	prohlížení	dat	

Postup	instalace:	
1. Na	počítači,	kde	bude	program	používán	spusťte	“Install.exe”		Otevře	se	Vám	okno	instalátoru	ve	kterém	

můžete	 zvolit	 umístění	 instalovaného	 programu,	 automascky	 je	 předvybrána	 cesta	 C:\Program	
Files\Impromat\UTItool,	doporučujeme	ji	neměnit.	Instalaci	spusute	tlačítkem	“Install”	

2. Po	dokončení	instalace	se	automascky	vygeneruje	zástupce	programu	UTItool	na	Vaší	ploše	

Instalátor	automascky	do	zdrojového	adresáře	uloží	 i	návod	na	ovládání	programu	a	návod	k	modulu	UTI-
INV-x.	Ve	zdrojovém	adresáři	naleznete	i	soubor	“Gunit.txt”	který	obsahuje	seznam	podporovaných	jedno-
tek.	Tento	soubor	nepřemisťujte,	nemažte	a	ani	do	něj	nevpisujte	nové	data.	V	případě	aktualizace	budete	
vyzváni	k	jeho	výměně	za	nový.	
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POPIS	PROGRAMU	
Pro	chod	programu	UTItool	je	nutné	mít	k	počítači	připojen	USB	kabel	pro	připojení	modulu	UTI-INV-x.	Ten-
to	kabel	slouží	jako	hardwarový	klíč	a	bez	něj	není	možné	program	UTItool	používat.	USB	kabel	se	po	připo-
jení	v	PC	nainstaluje	sám,	pokud	ne,	spusťte	instalaci	manuálně	a	postupujte	dle	pokynů	na	obrazovce.	

Program	spusute	dvojitým	kliknuum	na	jeho	ikonu.	Pakliže	 instalace	proběhla	v	pořádku	a	máte	připojený	
USB	kabel,	otevře	se	Vám	úvodní	obrazovka	programu.	Program	UTItool	má	tři	záložky	mezi	kterými	lze	libo-
volně	přepínat	v	závisloss	na	tom,	jakou	činnost	chcete	provádět	
1. Parameters	-	Zobrazení	měřených	hodnot	a	nastavení	požadovaných	teplot	
2. Configurason	-	Nastavení	modulu	a	adresace	teplotních	čidel	vč.	SW	ovládání	
3. Chart	-	Zobrazení	měřených	hodnot	v	grafech		

PARAMETERS	-	popis	okna	

Outdoor	unit	type	-	status	(Typ	venkovní	jednotky	a	její	stav)	
Položka	zobrazující	 typ	venkovní	 jednotky	(stejný	typ	 je	nutné	nastavit	 i	na	modulu)	a	stav	zařízení	včetně	
pojmenování	jednotlivých	poruch	(názvy	poruch	nemusí	vždy	odpovídat	skutečnoss.	Plau	převážně	jen	pro	
nové	modely	jednotek.	Výdy	si	kód	poruchy	ověřte	ještě	na	samotné	venkovní	jednotce).	
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System	status	(Stav	systému)	
Zobrazení	stavu	systému	pomocí	grafických	ikon.	Význam	ikon:	

Následující	položky	 zobrazují	 aktuální	měřené	hodnoty,	u	kterých	 lze	nastavit	 vybrané	 limity.	Nastavení	 je	
možné	pouze	u	položek,	které	nejsou	zašedlé	a	to	pomocí	soywarových	šipek	a	nebo	přímo	přepsáním	hod-
noty	pomocí	klávesnice.	Každou	změnu	 těchto	hodnot	 zvažte,	 špatné	nastavení	může	vést	k	nefunkčnoss	
modulu.	Každou	změnu	 je	nutné	uložit	 tlačítkem	“Set”.	Celkové	nastavení	 je	možné	uložit	pomocí	 tlačítka	
“Save”	a	použít	jej	u	jiného	modulu,	kdy	se	nastavení	načte	pomocí	volby	“Load”.	

Power	(výkon)	
Zobrazení	aktuálního	požadovaného	výkonu	na	venkovní	jednotku.	Výkon	je	zobrazen	na	základě	napěu	na	
analogovém	vstupu	a	nebo	vypočítán	integrovanou	regulací	modulu	(pakliže	je	aksvní).	U	položky	výkonu	je	
možné	nastavit	soywarové	maximum	pro	režim	chlazení,	topení	a	ohřev	TUV	

Exchanger	temperature	(teplota	vnitřních	výměníku)	
Zobrazení	aktuální	teploty	senzoru	ETS,	který	je	umístěn	na	středu	vnitřního	výměníku.	U	položky	je	možné	
nastavit	minimální	 teplotu	pro	režim	chlazení	 (vypařovací	 teplotu	chladiva)	a	maximální	 teplotu	pro	režim	
topení	(kondenzační	teplotu	chladiva).		

Regulason	period	(regulační	perioda)	
Časová	konstanta	teplotní	regulace,	společná	pro	všechny	teploty	v	rámci	interního	regulátoru.	Délka	indi-
kačního	cyklu	 je	20	vteřin	 (u	 starších	modelů	7,5	vteřiny),	násobená	 touto	konstantou,	dává	dobu	 změny	
výkonového	požadavku	o	jeden	krok.	

Indoor	temperature	(vnitřní	teplota)	
Zobrazení	aktuální	teploty	senzoru	ETS,	který	je	umístěn	uvnitř	objektu.	U	položky	je	možné	nastavit	poža-
dovanou	teplotu	pro	režim	chlazení	a	topení.	

USB	cable	(USB	kabel)	
Zobrazení	typu	připojeného	USB	kabelu	(pouze	informasvní).	

Other	temperature	(ostatní	teploty)	
Zobrazení	až	tří	dalších	teplotních	senzorů	ETS,	které	nemají	vliv	na	chod	zařízení	a	slouží	čistě	jen	jako	mo-
nitorovací.	

Nastaven	režim	„Topení“	

Nastaven	režim	„Chlazení“

Automascké	odtávání	venkovní	jednotky	v	režimu	topení

Požadavek	na	chod	(u	starších	modelů	=	kompresor	běží)

Požadavek	na	stop	(u	starších	modelů	=	kompresor	stojí)

Ohřev	topné	vody	tepelným	čerpadlem

Ohřev	topné	vody	bivalentním	zdrojem	–	nižší	stupeň

Ohřev	topné	vody	bivalentním	zdrojem	–	vyšší	stupeň

Ohřev	teplé	užitkové	vody	(TUV)	tepelným	čerpadlem

Ohřev	teplé	užitkové	vody	topným	tělesem	v	zásobníku

Režim	snížení	teploty	(časovým	programem	nebo	ext.	signálem)

Blokování	systému	signálem	HDO	při	vysokém	el.	tarifu
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Heasng/cooling	water	(Topná/chladící	voda)	
Nastavení	pro	modul	použitý	jako	regulátor	tepelného	čerpadla.	Položka	zobrazuje	následující	 informace	a	
hodnoty,	které	lze	nastavit:	

Domessc	hot	water	(teplá	užitková	voda)	
Zobrazení	aktuální	teploty	senzoru	ETS,	který	je	umístěn	v	jímce	zásobníku	s	TUV.	U	položky	je	možné	nasta-
vit	minimální	možnou	 teplotu	 v	 zásobníku	 a	 taktéž	 požadovanou	 teplotu	 (hodnoty	 nastavte	 tak	 aby	min.	
bylo	menší	 než	max.	 v	 opačném	případě	nemusí	 regulace	 fungovat	 správně).	U	 ikony	hodin	 se	nastavuje	
maximální	doba	v	minutách,	po	kterou	 je	možné	TUV	ohřívat	pomocí	tepelného	čerpadla.	Pakliže	nebude	
požadované	teploty	během	této	doby	dosaženo,	přepne	regulátor	topení	zpět	do	objektu	a	aksvuje	dohřev	
TUV	pomocí	bivalentního	zdroje.	

Total	bivalet	limit	(Teplota	celkového	bivalentního	provozu)	
Při	dosažení	nastavené	venkovní	teploty,	dojde	k	odstavené	provozu	venkovní	jednotky	tepelného	čerpadla	
a	aksvaci	výstupů	pro	elektrický	bivalentní	zdroj.	Ke	spuštění	venkovní	jednotky	dojde	až	ve	chvíli,	kdy	ven-
kovní	teplota	stoupne	nad	nastavenou.	

Venkovní	teplota

Požadovaná	teploty	vody,	automascky	počítaná	pomocí	nastavené	ekvitermí	křivky

Teplota	výstupní	vody	z	tepelného	čerpadla

Nastavení	ekvitermní	regulace	teploty	vody	v	závisloss	na	teplotu	venkovní.	Křivku	nastavte	tak,	aby	
vždy	měla	klesající	tendenci,	v	opačném	případě	nemusí	zařízení	fungovat	správně.

Hodnota	 venkovní	 teploty,	 při	 které	 dojde	 k	 odstavení	 provozu	 venkovní	 jednotky.	 Pakliže	 je	 k	
modulu	připojen	bivalentní	zdroj,	dojde	při	poklesu	pod	zvolenou	teplotu	k	jeho	aksvaci.

Požadovaná	teplota	chladící	vody

Nastavení	 útlumu	 pro	 režim	 topení	 a	 chlazení.	 Při	 aksvaci	 útlumu	 se	 požadovaná	 teplota	 vody	
změní	 o	 nastavenou	 hodnotu.	 V	 režimu	 topení	 lze	 nastavit	 jen	 záporné	 hodnoty	 (požadavek	 na	
chladnější	 vodu),	 naopak	 v	 režimu	 chlazení	 lze	 nastavit	 pouze	 kladné	 hodnoty	 (požadavek	 na	
teplejší	vodu).
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CONFIGURATION	-	popis	okna	

Control	(ovládání)	
Kliknuum	na	ikonu	funkce	ji	aksvujete.	Podmínkou	je	mít	povolené	soywarové	řízení.	Tlačítka	podbarvené	
šedou	barvou	značí	že	daný	režim	je	právě	aksvní.	Vysvětlení	ikonek:	

Configurason	(Nastavení),	záložka	Mode	
Čísla	zobrazené	u	položky	MODE	a	MODEV2	jsou	kontrolní	součty	zvoleného	nastavení.	Každou	změnu	funk-
cí	modulu	je	nutné	uložit	tlačítkem	“Set”.	Celkové	nastavení	je	možné	uložit	pomocí	tlačítka	“Save”	a	použít	
jej	u	jiného	modulu,	kdy	se	nastavení	načte	pomocí	volby	“Load”.	

Funkce	MODE:	
Limit	regulason	on	(exchanger)		
Limitní	funkce	čidla	ETS-A	(výměníku),	při	dosažení	dolního	nebo	horního	teplotního	teplotního	limitu	bude	
tato	teplota	udržována	plynulou	regulací	výkonu	kompresoru.	

Temperature	defrost	delay	
Způsob	ukončení	signálu	výstupu	DEF:	
• Vypnuto:	Po	uplynuu	3	minut	po	skončení	 cyklu	odtávání.	Tato	 funkce	 je	vhodná	pro	ovládání	 topného	
elementu	(např.	topného	kabelu)	pro	vyhřívání	vany	venkovní	jednotky	a	odvodního	potrubí	kondenzátu.	

• Zapnuto:	Po	dosažení	teploty	+20°C	vnitřního	vzduchového	výměníku.	Lze	použít	k	blokování	chodu	vnitř-
ního	venslátoru	VZT	jednotek	k	zabránění	průvanu	při	odtávání.	Tovární	nastavení:	Vypnuto.		

Režim	chlazení Požadavek	na	chod

Režim	topení Požadavek	na	stop
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Indoor	temperature	limit	–	aksvace	limitní	funkce	teplotního	čidla	ETS-B	(vnitřní	vzduch,	topná	voda	atd.).	
Je-li	funkce	neaksvní,	lze	čidlo	s	adresou	B	použít	pro	měření	a	zobrazování	teploty.	

Zero	power	allometrický	
Povolen	nulový	výkon	kompresoru:	
• Zapnuto:	Je	povoleno	zastavení	kompresoru,	jestliže	je	výkonový	požadavek	interní	regulace	nižší,	než	je	
minimální	možný	výkon	kompresoru.	

• Vypnuto:	 Zákaz	 zastavení	 kompresoru,	 je-li	 výkonový	požadavek	 interní	 regulace	nižší,	 než	 je	minimální	
možný	výkon	kompresoru.	Kompresor	stále	běží	na	minimální	výkon,	i	když	je	výkonový	požadavek	nulový.	

Slave	mode	on	
Jsou-li	připojeny	dvě	a	více	venkovních	jednotek	na	jeden	chladící	nebo	topící	systém	řízený	externí	(nadřa-
zenou)	regulací,	lze	spojit	vstupy	ON	a	H/C	všech	modulů	paralelně.	Jednotky	nastavené	jako	Slave	začínají	
reagovat	na	vstupní	signál	0-10V	požadavku	na	výkon	až	od	hodnoty	3,0	V.	Při	signálu	10,0	V	 je	výkonový	
požadavek	pro	všechny	jednotky	shodně	100%.	

ON2	input	enabled	
Aksvace	vstupu	ON2	s	následující	logikou:	
• Vypnuto:	Signál	na	vstupu	ON2	nemá	vliv	na	chod	jednotky.	
• Zapnuto:	Při	napěu	230	VAC	na	vstupu	ON2	funguje	 interní	regulace	a	venkovní	 jednotka	normálně.	Při	
napěu	0	VAC	nebo	při	odpojení	vstupu	je	generován	Stop	kompresoru	–	blokování	chodu	(např.	signálem	
HDO).	V	Mikro	módu	je	tato	volba	nefunkční	(funkce	vstupu	ON2	se	mění	z	blokování	na	útlum,	tj.	posun	
požadované	teploty	o	hodnotu,	nastavenou	parametrem	„Útlum“,	bez	ohledu	na	nastavení	tlačítka).	

Funkce	MODEV2:	
Heasng	water	regulason	
Povolení	regulace	pro	ohřev/chlazení	vody.	Teplota	topné	vody	snímaná	čidlem	ETS-C	je	závislá	na	teplotě	
venkovního	vzduchu	snímaného	čidlem	ETS-H	v	závisloss	na	nastavení	ekvitermní	křivky	(neplau	pro	režim	
chlazení,	kdy	je	teplota	vody	udržována	na	konstantní	hodnotě)	

Domessc	hot	water	enabled	
Povolení	funkce	ohřevu	užitkové	vody	(TUV).	Tato	funkce	vyžaduje	rozšíření	modulu	UTI-INV-xx	o	expander	
UTI-EXP.	

Bivalent	enabled	
Povoluje	použiu	bivalentního	zdroje:	
• Vypnuto:	funkce	bivalentu	nepovolena.	
• Zapnuto:	povolení	funkce	bivalentu.	Současně	je	je	aksvováno	nastavení	Total	bivalent	limit	v	obrazovce	
Setup,	záložka	Heat.	

Output	ON	in	pump	mode	
Nastavuje	režim	ovládání	oběhového	čerpadla	připojeného	k	výstupu	ON	modulu:	
• Vypnuto:	Výstup	ON	je	aksvní	pouze	při	požadavku	na	chod	venkovní	jednotky	(u	starších	modelů	je	ak-
svní	při	chodu	kompresoru).	

• Zapnuto:	 Je	 aksvována	 funkce	 hlídání	 průtoku	 v	 režimu	 soywarového	 ovládání.	 Výstup	ON	 se	 aksvuje	
okamžitě	při	soywarovém	povelu	Start,	bez	ohledu	na	to,	zda	je	povolen	chod	kompresoru	vstupem	ON,	a	
je	aksvní	až	do	příchodu	povelu	Stop	(kontakt	snímače	průtoku	je	zapojen	v	sérii	se	vstupem	ON).	

Soyware	control	
Povolení	soywarového	ovládání	s	následující	logikou:	
• Vypnuto:	Funkce	Start/Stop	a	Cool/Heat	lze	ovládat	pomocí	vstupů	ON	a	H/C.	
• Zapnuto:	Funkce	Start/Stop	a	Cool/Heat	lze	ovládat	soywarově.	Na	vstupu	ON	musí	být	nenulový	požada-
vek	na	výkon.	Při	nulovém	požadavku	dojde	k	okamžitému	zastavení	kompresoru	(havarijní	stop).	Je-li	na	
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vstupu	H/C	napěu	0	VDC,	nebo	je-li	vstup	odpojen,	 je	možno	soywarově	přepínat	režimy	Cool/Heat.	Při	
napěu	10	až	12	VDC	je	systém	ve	stavu	topení,	nelze	jej	přepnout	do	chlazení	

Power	on	state	=	run	
Tento	indikátor	je	pouze	informasvní,	ukazuje	poslední	stav	modulu	před	vypnuum	napájení.	Nikdy	nemě-
nit!	

Power	on	mode	=	heat	
Tento	indikátor	je	pouze	informasvní,	ukazuje	poslední	stav	modulu	před	vypnuum	napájení.	Nikdy	nemě-
nit!	

Micro	mode	
Aksvuje	funkci	tepelného	čerpadla	v	minimální	konfiguraci,	bez	nutnoss	použít	modul	expanderu	UTI-EXP:	
• Jednostupňové	ovládání	bivalentního	zdroje	(výstupem	ERR	modulu	UTI-INV-x)	
• Bez	řízení	ohřevu	TUV	
• Funkce	vstupu	ON2	se	změní	z	blokování	na	útlum	(viz	obrazovka	Factory,	záložka	Mode:	ON2	input	enab-
led)	

Configura[on	(Nastavení),	záložka	Unit	type	
Pro	použiu	modulu	UTI-INV-U	je	třeba	zvolit	přesně	konkrétní	typ	venkovní	jednotky.	Zkontrolujte	typ	ven-
kovní	jednotky	podle	šutku	na	ní	nalepené	a	stejné	označení	vyberte	ze	seznamu	v	programu	UTItool.	Volbu	
je	poté	nutno	uložit	 tlačítkem	“Set”.	Není-li	 zde	požadovaný	typ	uveden	(např.	není-	 li	k	dispozici	aktuální	
soubor	Gunit.txt)	kontaktujte	dodavatele	Vašeho	modulu.		

POZOR!	Nastavení	typu	komunikace	a	modelu	proveďte	ještě	před	případnou	změnou	funkčního	nastavení	a	
parametrů	modulu.	Při	změně	typu	komunikace	a	modelu	dojde	automascky	k	obnovení	továrního	nasta-
vení	všech	parametrů!	
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Sensor	configura[on	(nastavení	senzorů)	
K	modulu	UTI-INV-xx	lze	připojit	1	až	8	digitálních	teplotních	čidel	UTI-ETS.	Čidla	se	připojují	do	svorek	TH	a	
(GND)	v	pravé	čáss	svorkovnice.	Ke	svorkám,	umístěným	na	modulu,	 je	možno	připojit	maximálně	2	čidla,	
pro	připojení	většího	počtu	čidel	použijte	samostatnou	svorkovnici.	
Pozn.:	Prostřednictvím	modulu	expanderu	UTI-EXP	 (je-li	použit),	 lze	pomocí	 jeho	svorkovnice	připojit	až	6	
čidel	UTI-ETS,	bez	nutnoss	použít	přídavnou	svorkovnici.	

Postup	při	adresování	čidel:	
1. Připojte	na	svorkovnici	modulu	pouze	to	teplotní	čidlo,	které	chcete	přiřadit	
2. V	programu	UTItool	povolte	možnost	“Enable	sensors	configurason”	
3. Jedním	kliknuum	zvolte	pro	jaké	měření	chcete	senzor	použít	
4. Vyčkejte	cca	5	vteřin,	pokud	přiřazení	proběhlo	úspěšně,	zobrazí	se	měřené	teplota	
5. Odpojte	teplotní	senzor,	připojte	další	a	postup	opakujte	
6. Po	přiřazení	všech	čidel	připojte	všechna	čidla	k	modulu	a	zkontrolujte,	zda	se	jejich	hodnoty	zobrazí	na	

správných	pozicích	
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CHART	-	popis	okna	
Naměřené	hodnoty	systému	se	zobrazují	v	časovém	úseku	jednoho	dne	v	rozsahu	od	00:00	hod.	do	24:00	
hod.	Hodnoty	jenž	se	mají	zobrazovat	je	možné	si	vybrat	pomocí	zatržítek	ve	spodní	čáss	okna	programu.	Je	
možné	taky	využít	přednastavených	zobrazení	v	rolovacím	menu	vpravo	dole.	K	dispozici	je	i	volba	pro	ozna-
čení	či	odznačení	všech	hodnot.	

Pro	zobrazení	naměřené	hodnoty	stačí	najet	ukazatelem	myši	na	konkrétní	místo	v	grafu,	objeví	se	naměře-
né	hodnota.	Pro	přiblížení	grafu	zaklikněte	myší	a	tahem	doprava	a	dolů	vyberte	oblast	která	se	Vám	přiblíží.	
Opačným	postupem	graf	opět	oddálíte.		
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Ukládání	provozních	dat	
Po	celou	dobu	kdy	je	modul	připojen	k	počítači	se	automascky	ukládají	veškeré	data	do	složky:	
	 	C:\Program	Files\Impromat\Checker		

Data	je	možné	otevřít	dvojitým	kliknuum	na	konkrétní	soubor.	Záznam	bude	zobrazen	pomocí	doplňkového	
programu	IChecker	Viewer.	
	

V	hlavní	čáss	okna	programu	IChecker	Viewer	jsou	zobrazeny	daty	pomocí	vykresleného	grafu.	Pro	zobraze-
ní	naměřené	hodnoty	stačí	najet	ukazatelem	myši	na	konkrétní	místo	v	grafu,	objeví	se	naměřené	hodnota.	
Pro	přiblížení	grafu	zaklikněte	myší	a	tahem	doprava	a	dolů	vyberte	oblast	která	se	Vám	přiblíží.	Opačným	
postupem	graf	opět	oddálíte.	
Pod	grafem	se	nachází	barevná	legenda	jednotlivých	křivek,	pomocí	níž	lze	nastavit	které	hodnoty	chcete	či	
nechce	momentálně	 v	 grafu	 zobrazit.	 Je	možné	 taky	 využít	 přednastavených	 zobrazení	 v	 rolovacím	menu	
vpravo	dole.	K	dispozici	je	i	volba	pro	označení	či	odznačení	všech	hodnot.	
V	pravé	čáss	programu	IChecker	Viewer	se	zobrazuje	seznam	dat	(záznamů),	které	lze	zobrazit.	Pakliže	máte	
v	dané	složce	vícero	souborů,	 lze	pomocí	tlačítka	“Scan	folder”	nahrát	do	aktuálně	spuštěného	prohlížeče	
ostatní	záznamy	a	není	tak	třeba	opětovně	prohlížeč	zavírat	a	otvírat.	

� �12



Náhledy	nastavení	
Uložené	nastavení	si	 lze	prohlídnout	pomocí	náhledu	v	průzkumníku	systémů	Windows	(náhledy	musí	být	
povoleny	v	nastavení	okna).	Není	nutné	pro	ověření	uloženého	nastavení	 soubor	pokaždé	nahrát	do	pro-
gramu	UTItool,	pro	rychlou	kontrolu	postačí	náhledování.	

Pozor!	 Soubory	 s	 uloženým	nastavením	nelze	 otevřít	 na	přímo,	 vždy	 je	 nutné	 je	 nahrát	 pomocí	 programu	
UTItool.	Nepřiřazujte	k	souborům	ani	žádný	program	pro	spuštění.	V	takovém	případě	Vám	může	náhledo-
vání	přestat	fungovat.	
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