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Toshiba nabízí rozsáhlé příslušenství 
pro rozšíření funkcí a širší komunikaci s 
PCboardy venkovních a vnitřních jednotek 
systémů VRF nebo zařízení DI/SDI.

Technická dataPro venkovní jednotky

Typ Funkce K vnitřní/venkovní jednotce Určeno pro

TCB-PCDM4E Omezení maximálního příkonu Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy

TCB-PCIN4E Hlášení provozu/poruchy Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy

TCB-PCMO4E

Ochrana ventilátoru proti zasněžení Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy mimo MiNi-SMMS

Externí zapnutí/vypnutí Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy

Noční provoz zařízení Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy

Volba režimu zařízení (MODE) Venkovní  (Outdoor) Všechny VRF-systémy

TCB-PCOS1E2 Tichý noční režim/ Regulace výkonu / Hlášení provozu kompresoru Venkovní  (Outdoor) DI série 2&3 & SDI RAV-SP*4AT-E

TCB-IFCB-4E2 Dálkové vypnutí/zapnutí Vnitřní (Indoor) Všechny vnitřní jednotky VRF/SDI/DI*

TCB-IFCB5-PE
Okenní kontakt
Dálkové vypnutí/zapnutí

Venkovní  (Outdoor) Všechny jednotky VRF/SDI/DI

TCB-KBOS1E Řízení maximálního výkonu/Noční provoz/ Hlášení provozu kompresoru Venkovní  (Outdoor) DI série 4, SDI série 4 mimo 1.5-1.7PS

* mimo jednotek DI Flexi



TCB-PCMO4E
Externí Master On/Off

TCB-PCIN4E
Hlášení provozu a poruchy
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Tento modul s vícenásobnou funkcí je určen pro připojení na venkovní jednotky VRF. 
Jeho konstrukce umožňuje 4 rozdílné funkce dle konkrétního zapojení:

Ochrana jednotky proti zasněžení
Externí Master On/Off
Řízení nočního provozu
Výběr hlavního režimu provozu (MODE)

Ochrana jednotky proti zasněžení

Jakmile je aktivován vstup externím signálem, spustí se ventilátory všech venkovních 
jednotek systému. Zdrojem signálu může být nejlépe detektoru sněžení. Spuštěním 
ventilátorů se předchází omezení výkonu při zasněžení jednotky a nebo poškození zařízení 
vznikem námrazy popřípadě zablokováním ventilátoru.

Externí Master On/Off

Pomocí externích vstupů je možné zařízení centrálně zapnout nebo vypnout, a to všechny 
připojené vnitřní jednotky současně. Funkce je ideální například pro systémy požárního 
zabezpečení nebo pokud má být systém v potřebnou dobu plně vypnutý např. povelem z velínu.

Tichý noční provoz

Funkce modulu spočívá ve snížení hluku venkovní jednotky. Po aktivaci vstupu dojde ke 
snížení frekvence kompresoru a poklesu otáček ventilátoru, takže systém pracuje nejen 
celkově tišeji, ale potlačí rovněž maximum operací vyrovnání tlaku a podobně.

Volba režimu provozu

Při použití modulu externí volby režimu je možné externím signálem nařídit venkovní 
jednotce, a tedy celému systému a všem vnitřním jednotkám, aby pracovali pouze v 
požadovaném režimu. Funkci lze použít u všech venkovních jednotek VRF systémů - SMMS, 
SMMS-i, SHRM a MiNi-SMMS.

Přesné zapojení PCboardu TCB-PCMO4E do venkovní jednotky je závislé na konkrétní 
funkci, kterou od příslušenství požadujeme. Pro každý druh použití tohoto příslušenství je 
určený příslušný CN-konektor, do kterého je pak zapojen výstup TCB-PCM04E.

Modul pro hlášení provozních stavů se připojuje pomocí konektoru CN511 přímo na 
PCboard venkovní jednotky.

Výstupem je signál o stavu vnitřních jednotek (ON pokud je v provozu alespoň jedna 
vnitřní jednotka) a hlášení poruchy (ON pokud se kdekoliv v systému vyskytuje porucha).

Hlášení provozu ON/OFF umožňuje nejen potvrzení stavu zařízení pro vyšší regulační 
systémy, např. do velína objektu, ale je ideální také třeba pro řízení externích ventilátorů.

Po připojení TCB-PCIN4E k systému SMMSi může být jeho výstup použit pro signalizaci 
chodu nebo vypnutí přímo kompresoru a tak může předávat další informace o stavu systému.

Modul pro hlášení provozních stavů vnitřní jednotky se připojuje na konektor CN61,
který je na PCboardu vnitřní jednotky. 

Na výstupech modulu je pak možné detekovat provoz nebo poruchu jednotky. 
Pokud modul připojíte k Master řídící jednotce, dostanete souhrnné informace pro celou 
skupinu, tedy až 8mi vnitřních jednotek.

TCB-IFCB-4E
Modul signalizace ON/OFF & Poruchy



PŘÍDAVNÉ MODULY

Pro venkovní jednotky

TCB-PCOS1E
Tichý noční režim & Regulace výkonu pro DI
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TCB-PCDM4E
Omezení spotřeby energie

Modul omezení spotřeby energie se připojuje na konektor CN513, který je umístěn na 
PCboardu venkovní jednotky.

Požadovaný povolený maximální proudový odběr venkovní jednotky je určen pomocí 
externího signálu.

Je možné zvolit jednu ze dvou základních funkcí modulu – standardní 2-stupňová 
nebo rozšířená 4-stupňová.

Standardní funkce (2 výkonové stupně)

Vstup SW07- bit 1 OFF SW07- bit 1 ON
Stav výstupu (L1)

SW1 SW2 Výkon Výkon

Off On 100% (Normal) 100% (Normal) Off

On Off 0% (Stop) Max. 60% On

Rozšířená funkce (4-výkonové stupně) 

Vstup SW07- bit 1 OFF SW07- bit 1 ON
Stav výstupu (L1)

SW1 SW2 Výkon Výkon

Off Off 100% (Normal) 100% (Normal) Off

On Off Max. 80% Max. 85% On

Off On Max. 60% Max. 75% On

On On 0% (Stop) Max. 60% On

Tento modul pro venkovní jednotky RAV řady DI se připojuje přímo na PC Board 
venkovní jednotky.

Dle nastavení jsou k dispozici 4 různé funkce s různými vlivy na provoz venkovní 
jednotky, řízené beznapěťovým kontaktem:

Tichý noční režim
- Pokles hlučnosti až o 5 dB v režimu chlazení.

Regulace výkonu
- 75% maximálního výkonu.
- 50% maximálního výkonu.
- 0% maximálního výkonu.



TCB-IFCB5-PE
Okenní kontakt & On/Off

STOP
Okenní kontakt
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Tento Modul má celkem dvě různé funkce, jak může ovlivnit provoz vnitřní jednotky. 
Jsou to:

Funkce okenního kontaktu 

Funkce On/Off externím signálem

Funkce okenního kontaktu spočívá v blokaci provozu vnitřní jednotky, pokud je otevřené 
okno nebo je jinak externě blokován provoz zařízení.
Při každém otevření okna (otevření kontaktu) se vnitřní jednotka vypne a nejde spustit, 
dokud není okno opět zavřeno. 
Jsou dvě základní možnosti funkce okenního kontaktu po zavření okna:

Standardní režim

Vnitřní jednotka zůstane vypnuta.

Návrat k původnímu stavu

Vnitřní jednotka se spustí, pokud před otevřením okna byla puštěna. Pokud byla předtím 
vypnuta, zůstane vypnuta i nadále.

Modul Okenního kontaktu TCB-IFCB5-PE může být u každé jednotky samostatně, nebo 
může v případě skupinového řízení řídit až 8 vnitřních jednotek ve skupině, pokud je připo-
jen na Master hlavní jednotku.

Toshiba vyvíjí svá klimatizační zařízení v souladu s ochranou životního prostředí a pro zajiš-
tění maximálního komfortu, spokojenosti, spolehlivosti a úspory provozních nákladů uživa-
telů na celém světě. 

A právě podobná příslušenství jako TCB-IFCB-5E ještě více podtrhují základní užitné vlast-
nosti zařízení Toshiba a ještě více zvyšují jejich účinnost. Navíc ještě více snižují provozní 
náklady již tak vysoce kvalitních a úsporných produktů.

TCB-KBOS1E
Omezení výkonu,

Tichý noční provoz & Provoz kompresoru pro DI BIG /SDI

Modul je určen pro venkovní jednotky DI BIG a SDI (mimo výkonu 1,5-1,7 PS).
Modul umožňuje 3 základní funkce podle nastavení a typu zapojení:

Regulace maximálního výkonu

Pomocí externího signálu je možné snížit výkon venkovní jednotky. Jsou 3 úrovně snížení  
výkonu: snížení výkonu na 75% nebo 50% plného výkonu, nebo až úplné vypnutí (0%).

Tichý noční provoz

Modul snižuje hlučné projevy provozu venkovní jednotky snížením rychlosti 
ventilátoru i kompresoru.

Provoz kompresoru

Slouží jako potvrzení provozu zařízení, resp. chodu kompresoru, nebo například jako povel pro 
pomocné ventilátory, tj. sepne se beznapěťový kontakt, pokud jednotka topí nebo chladí. 


