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Дякуємо, що придбали наш товар 

Будь-ласка, перед тим, як використовувати наш продукт, ознайомтесь з інструкцією та зберігайте її.  
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Розділ 1  

Внутрішня установка для системи повітряно-водяного теплового насосу (M-Thermal) 

Важливо!  

Ця інструкція для установки є невід’ємною частиною продукту та повинна бути передана 

установникам та зберігатися у користувача.  

Усі застереження та показники, які містяться в цій інструкції повинні бути уважно перечитані та 

зрозумілі, так, як вони містять важливу інформацію стосовно техніки безпеки та експлуатації. Цей 

посібник повинен завжди бути доступний для подальшого використання.  

Установка повинна виконуватися згідно із діючими нормами та інструкцією виробника та тільки 

кваліфікованим персоналом.  

Неправильна установка може призвести до фізичного травмування людини чи тварини, а також 

механічного пошкодження до якого виробник у зв’язку з обставинами не може мати ніякого 

відношення.  

Після розпакування теплового насосу, потрібно перевірити вміст на наявність можливих 

ушкоджень. 

Перед тим, як підключити тепловий насос, переконайтеся, що дані сумісні зі справжніми умовами 

монтажу та не перевищують максимум допустимих меж для даного продукту.  

Перед тим, як почати будь-яку установку, використання чи ремонт теплового насосу, 

переконайтесь кожного разу, чи відключене електроживлення до блоку.  

У випадку несправності та/або операційної помилки в тепловому насосі, електроживлення 

повинне бути відключене; не намагайтеся відремонтувати несправність. 

Ремонт повинен проводитися лише уповноваженим технічним персоналом, використовуючи лише 

оригінальні комплектуючі частини. Недотримання вищезазначених положень може призвести до 

негативного впливу на експлуатаційну безпеку теплового насосу.  

Щоб гарантувати ефективність та правильність роботи теплового насосу, важливо регулярно 

переконуватися, що його робота виконується згідно інструкцій.  

У випадку, якщо тепловий насос був проданий або переданий іншому користувачеві, 

переконайтеся, що вся технічна документація була передана разом із обладнаннями до нового  

користувача чи установника.  

Цей тепловий насос повинен використовуватися лише для тих цілей, для яких він був 

виготовлений: підігрівати басейн; всі інші використання даного приладу мають бути визнані, як 

недоречні, неправильні та навіть небезпечні. 

Цей тепловий насос повинен використовуватися лише для тих цілей, для яких він був 

виготовлений, а саме: підігрів або охолодження приміщення, підігрів підлоги, нагрівання води для 

комунально-побутового призначення; всі інші використання даного приладу мають бути визнані, як 

недоречні, неправильні та навіть небезпечні. 

Ця установка має бути установлена у водонепроникному місці, у іншому випадку безпека 

установки та оператора не може бути забезпечена.  

Якщо внутрішня установка не працює протягом 24 годин, насос внутрішньої установки повинен 

бути включений та працювати 3 хвилини, або запобігти блокуванню насосу.  

Обладнання відповідає стандартам IEC 61000-3-12. 

Прилад не можна встановлювати у пральні.  
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1. Застереження  
Щоб уникнути ушкодження користувача чи інших 
людей, а також пошкодження майна, повинні бути 
дотримані наступні інструкції. 
Застереження щодо дотримання безпеки поділені на дві 
категорії. У будь-якому разі, всі важливі вказівки з 
безпеки, на які має бути звернена особлива увага, 
перераховані нижче. 
Попередження:  
Недотримання попереджень може призвести до смерті, 
або до серйозних травмувань.  
Застереження:  
Недотримання застережень, може призвести до 
травмувань або пошкоджень обладнання.  
Попередження:  

- Прилад із підігріву води має бути ефективно 
заземлений. 

- Вимикач повинен бути встановлений поруч із 
джерелом живлення.  

- Не відривайте етикетки з установки з метою 
застережень, або нагадування. 

Попередження:  

- Зверніться до професійного установника 
системи повітряно-водяного теплового насосу, тому що 
неправильна установка може призвести до витоку води, 
ураження електричним струмом, або вогнем. 

- Звертайтесь до професіонала із сервісу 
обслуговування з приводу ремонту або технічної 
підтримки. Неправильний ремонт чи технічне 
обслуговування можуть призвести до витоку води, 
ураження електричним струмом, або вогнем. 

             - Для того, аби уникнути ураження 
електричним струмом, пожежі, або травмування, 
та якщо були виявлені будь-які відхилення, як 

наприклад, запах вогню, негайно вимкніть 
прилад із електромережі та зателефонуйте у 
сервісний центр за подальшими вказівками.  
- Ніколи не використовуйте провід і запобіжник з 
неправильним номінальним струмом. 
Застосування невідповідного дроту або 
запобіжника може привести до поломки 
обладнання або пожежі. 

- - Не вставляйте пальці, палиці та інші предмети в 
отвори для випуску повітря. Це може призвести 
до травмувань, коли вентилятор обертається на 
високій швидкості. 

- - Ніколи не використовуйте легкозаймисті 
аерозолі, наприклад, лак для волосся, або лак для 
фарбування, поблизу пристрою. Це може 
призвести до пожежі. 

- - Ніколи не торкайтеся отвору виходу повітря 
або горизонтальних ламелей, поки вони 
знаходяться в експлуатації. Можливе 
пошкодження кінцівок або пристрій може 
зламатися. 

- - Ніколи не кладіть будь-які предмети в отвори 
для випуску повітря. Предмети, що потрапили 
туди на високій швидкості можуть бути 
небезпечними. 

- - Ця установка не призначена для звичайної 
утилізації. Такі відходи потребують спеціальної 
обробки.  

- - Прилад повинен бути встановлений відповідно 
національними нормам. 

- - Прилад не повинен використовуватись дітьми 
без нагляду дорослих. 

- - Якщо, шнур живлення пошкоджений, він 
повинен бути замінений виробником, або 
сервісним агентом, або кваліфікованим 
робітником, для того, аби запобігти виникненню 
несправностей.  

- - Пристрій повинен підключатися до мережі за 
національними стандартами, через вимикач, 
зазор між розімкнутими контактами повинен 
бути не менше 3 мм. та пристрій захисного 
відключення (ПЗВ) з захистом від 
диференційного току не менше ніж 10 мА.  

- - Розпорядження: Цей продукт не призначений 
для побутової утилізації. Необхідно збирати 
відходи цього продукту для подальшої 
спеціальної обробки.  

- - Не викидайте електроприлади як несортовані 
побутові відходи, здавайте в окремі пункти 
збору. 

- - Зверніться для вашого місцевого 
самоуправління, щоб отримати інформацію, 
стосовно системи здачі відходів в окремі пункти 
збору.  

- - Якщо, електричний прилад потрапляє на 
звалище, або смітник, небезпечні речовини 
можуть просочитися у ґрунтові води та 
потрапити у харчовий ланцюг, це загрожує 
вашому здоров’ю та самопочуттю.  
- Утилізація відходів 

Демонтаж блоку, видалення охолоджувача, 
масла та інших частин повинні проводитися 
відповідно з місцевим та національним 
законодавством. 
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Застереження: 

- Полюс терміналу має бути заземлений, а номінальний струм 
повинен бути не більше, ніж 10А. Переконайтеся, що термінал 
джерела живлення та мережевий штепсель досить сухі і мають 
добрий зв'язок. 
Метод: Увімкніть блок живлення та запустіть апарат на пів години, 
потім вимкніть його і перевірте, чи мережевий штепсель гарячий, 
чи ні. Якщо гарячий (більше 50 С), будь ласка, замініть його на 
новий, такий, що буде більш підходити, якщо його не замінити, це 
може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. 
- Будь-ласка не використовуйте систему повітряно-водяного 
теплового насосу для інших цілей. 
- Перед тим, як чистити установку, переконайтеся, що всі операції 
були завершені, установка вимкнена, а також вимкнута із розетки. 
В іншому випадку, можна отримати електричний шок та 
травмування. 
- Змішування гарячої води із холодною водою, або занадто 
гарячою (більше ніж 50 С), може призвести до опіків та 
травмувань.  
- Для того, аби уникнути опіків, не переміщайте захисну решітку 
на зовнішній стороні блоку. 
- Не працюйте із повітряно-водяним тепловим насосом із вологими 
руками, це може призвести до електричного шоку.  
- Висота установки блоку живлення повинна бути більше ніж 1,8м, 
якщо вода може його забризкати, встановіть надійний захист від 
води.  
- Це нормально, якщо вода капає із отвору запобіжного клапану. 
Проте, якщо вода витікає у великій кількості, зверніться до  вашого 
сервісного агента для отримання подальших інструкцій.  
- Після довгого використання перевірте підставку та приладдя. 
Якщо воно пошкоджене, установка може зламатися або призвести 
до травмувань. 
-  Установіть зливний шланг, аби забезпечити справну роботу 
водостічних труб. Неправильна робота водостічної труби, може 
стати причиною намокання будівлі, меблів і т.д. 
- Не торкайтеся внутрішніх частин контролера. Не знімайте 
передню панель. До деяких деталей всередині небезпечно 
торкатися, це може призвести до несправності машини. 
- Не вимикайте електроживлення.  
Робота системи зупиниться, або відновить нагрівання автоматично. 
Безперервне джерело живлення потрібно для нагрівання води, 
окрім випадків сервісного обслуговування чи ремонту.  
 

2. Вступ  
2.1 Загальна інформація 

Дякуємо, що придбали цю внутрішню установку.  

Зовнішня установка є частиною системи повітряно-водяного 
теплового насосу. Ця установка була розроблена для її 
встановлення на стіну, та використання для нагрівання чи 
охолодження. Блоки можуть бути об'єднані з вентиляційною 
установкою, підлоговим  опаленням, низькотемпературними 
радіаторами, санітарно водонагрівальними установками та 
установками сонячних батарей для санітарних систем гарячого 
водопостачання. 

- Охолоджуючі/нагрівальні установки 

Діапазон внутрішнього блоку відноситься до однієї серії: серії 
нагрівання / охолодження. 

Ці серії доставляються із вбудованим внутрішнім автономним 
нагрівником при зовнішніх холодних температурах. Допоміжний 
нагрівач, є також, додатковим пристроєм, у випадку несправності 
зовнішньої установки. Додатковий нагрівний модуль доступний 
при нагрівній потужності 4,5 кВ. 

- Санітарний резервуар для гарячої води (опція) 
Додатковий санітарний резервуар для гарячої води з вбудованим 
електричним нагрівачем у розмірі 1,5 можна підключити до 
внутрішнього блоку. Резервуар для гарячої води має такі 
доступні розміри: 150, 200 та 300 літрів. Зверніться до інструкції 
із установки цього резервуару, щоб отримати подальші вказівки.  

 
- Установка сонячних батарей для резервуару гарячої води 
(о  

Для інформації стосовно установки сонячних батарей, 
звертайтесь до їх інструкції з експлуатації.  

2.2 Опис цієї інструкції 
Ця інструкція описує всі процедури для розпакування, 

установки та з’єднання із внутрішніми модулями 
установки.  
Примітка: 
Монтаж зовнішньої установки теплового насосу описан 
у інструкції з монтажу зовнішньої установки. 

3. Допоміжне обладнання  

Таблиця 3-1 

Назва обладнання К-
сть Частина 

Інструкція з установки для 

власника 
 

1 Ця інструкція 

Монтажний кронштейн 

1 
 
 
 
 
 
 

 

 

Гвинти М4 2 - 
Температурний датчик  для 

водного резервуару 1 - 

Y-образний фільтр 1 

 
 

 

Датчик температури підігріву 
підлоги, T1B 1 - 

Піддон 1 

 
 
 

 
 

 
Установочні гвинти М8 
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- 

Інструкція до 
шарового 
клапану 

NS-HP80AH1 3  
 
 

 

NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 0 

Двосторонній 
клапан 

NS-HP80АH1 2  
 

 

NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 3 

 

4. Приклади типового застосування 
Застереження:  
Коли система M-thermal використовується в серії разом 
з іншим джерелом тепла (наприклад: пар, кип'яток), 
переконайтеся, що температура циркуляційної води до 
охолоджуючого контейнера і до водяного 
теплообмінника не перевищує 50 С.  Ми не покриваємо 
будь-які збитки в результаті недотримання цього 
правила. 
Приклади наведені нижче є лише ілюстрацією.  
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Приклад 1  

 
Мал.4-1 
 
Indoor – внутрішня сторона 
Outdoor – зовнішня сторона  
Sanitarywateroutlet – вихід комунальної води  
Sanitarywaterinlet– вхід для комунальної води  
FanCoil– вентиляторний відсік 
FloorHeatingCoil - відсік для підігріву підлоги 
 
Приклад 2 

 
Мал: 4-2  
Indoor – внутрішня сторона 
Outdoor – зовнішня сторона  
Sanitarywateroutlet – вихід комунальної води  
Sanitarywaterinlet– вхід для комунальної води  
FanCoil– вентиляторний відсік 
FloorHeatingCoil - відсік для підігріву підлоги 
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Таблиця 4-1 

1.  Зовнішня установка  
2.  Внутрішня установка (гідномодуль) 
3.  Охолоджувач для  водяного 

теплообмінника 
4.  Автономний бак для водо нагрівання 
5.  Насос 1 
6.  Запірний регулюючий клапан 

(постачається) 
7.  Додатковий насос (постачається 

опціонально ) Насос 2 
8.  Вода у водяному теплообміннику 

(постачається опціонально) 
9.  Бойлер (постачається опціонально) 
10.  Насос 4 (постачається опціонально) 
11.  Двосторонній ходовий клапан 

(додатково до внутрішнього 
устаткування), SV2 

12.  Коллектор  (постачається 
опціонально) 

13.  Обвідний клапан (постачається 
опціонально) 

14.  Обвідний клапан (постачається 
опціонально) 

15.  Коллектор  (постачається 
опціонально) 

16.  Двосторонній ходовий клапан 
(додатково до внутрішнього 
устаткування), SV3 

17.  Двосторонній ходовий клапан 
(додатково до внутрішнього 
устаткування), SV1 

18.  Вода у водяному 
теплообміннику(постачається 
опціонально) 

19.  Запірний регулюючий клапан 
(постачається) 

20.  Резервуар із сантехнічною гарячою 
водою.  

21.  Електронагрівач 
22.  Зворотній клапан  
23.  Зворотній клапан  
24.  Вода у водяному теплообміннику  
25.  Установка сонячної батареї 

(постачається опціонально) 
26.  Насос для сонячних батарей, Насос 3 
27.  Зворотній клапан (повинні бути 

включені до сонячної насосної 
станції або для установки в місцях 
трубопроводу) 

28.  Насос для сонячної насосної станції 
29.  Сонячна насосна станція 

(постачається опціонально) 
30.  Сонячні панелі (постачається 

опціонально) 
31.  Датчик температури для підігріву / 

охолодження води (елемент 
внутрішнього блоку. Це не 
Потрібно встановлювати, якщо 
немає допоміжних джерел опалення 
або підлогового опалення), T1B 

32.  Температурний датчик для 
сантехнічної води (елемент 
внутрішнього блоку) Т5 

33.  Зворотній клапан (постачається 
опціонально) 

34.  Зворотній клапан (постачається 
опціонально) 

35.  Y-образний фільтр 
 
 
 
5. Огляд внутрішньої установки 
5.1 Відкриття внутрішньої установки  
- Передній клапан на кришці пристрою дає 
доступ до манометру та інтерфейсу користувача 

- Кришка внутрішньої установки може бути 
видалена шляхом видалення 6-ти бічних гвинтів і 
від'єднання кришки. 
 

Мал. 5-1 
Попередження: 
Переконайтеся, що кришка зафіксована гвинтами та 
нейлоновою шайбою (гвинти входять в поставку, як 
додаткове обладнання). 
Елементи всередині установки не можуть бути 
гарячими.  
- Щоб отримати доступ до компонентів 
управління коробки - наприклад підключити 
проводку - панель управління сервісної коробки 
може бути видалена. Потім, відкрутіть передні 
гвинти та відкрийте коробку панелі управління. 
 
Попередження: 
Вимкніть всі джерела живлення - тобто зовнішній 
блок живлення, внутрішній блок живлення, 
електричний нагрівач і допоміжне джерело 
живлення нагрівача перед зняттям коробки панелі 
управління.  
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5.2 Головні компоненти  

 
Мал 5-2 
1 Клапан для відведення повітря  
Залишене повітря у водяному оборотібуде автоматично 
видалене через клапан для відведення повітря.  
2 Допоміжна кришка для нагрівача та допоміжний нагрівач  
Допоміжний нагрівач складається із двох електричних 
нагрівальних елементів, які забезпечують додаткове 
нагрівання під час циркуляції води, якщо теплова потужність 
зовнішнього блоку є недостатньою через низьку температуру 
зовнішнього повітря.  
 
3 Ручне скидання теплового захисту  
Автономний обігрівач оснащений двома пристроями 
теплового захисту. Пристрої теплового захисту спрацьовуе, 
коли температура підіймається. Ручне скидання теплового 
захисту обмежується температурою 75 С.  
 
4 Автоматичне скидання теплового захисту  
Ручне скидання теплового захисту обмежується 
температурою 68 С 
 
5 Додатковий бак для нагрівання  
Додатковийобігрівач нагріває воду в додатковому баку для 
нагрівання. 
 
6 Манометр  
Манометр дозволяє зчитувати дані про  тиск води в мережі 
циркуляції води. 
 
7 Температурні датчики  
П’ять температурних датчиків визначають температуру води 
та температуру охолоджувача в різних точках водяного 
контура. 
 
8 Перемикач потоку 
Перемикач потоку перевіряє потік в водяному контурі та 
захищає теплообмінник та насос від пошкодження. 
 
9 Ізоляція  
Ізоляційні пластини встановлені для того, щоб запобігти появі 
конденсату на вході та виході охолоджувача.  
 
10 З'єднання на випуску води 
 
11 З'єднання на впуску води 
Подвійний запірний клапан (постачається) повинен бути 
підключений до з’єднання впуску та випуску води.  
 
12 З’єднання рідинного охолоджувача 
 
13 З’єднання газового охолоджувача 
 
14 Інтерфейс користувача  
Інтерфейс користувача дозволяє установнику та користувачу 
встановлювати, використовувати та ремонтувати цей блок  
 
15 Насос  

Насос забезпечує циркуляцію води у водяному контурі. 
Якщо втрата тиску дуже висока, потрібно встановити 
додатковий насос у зовнішньому водяному контурі. 
Якщо внутрішня установка не працює протягом 24 

годин, насос буде працювати протягом 3 хвилин, щоб 
запобігти свого блокування. 

 
16 Розширювальна ємність  
Розширювальна ємність автоматично стабілізує тиск в 
водному контурі.  
 
17 Клапан високого тиску 
Запобіжний клапан запобігає виникненню надмірного 
тиску води в контурі циркуляції води, для захисту 
вивантажує воду. 
 
18 Охолоджувач до водяного теплообмінника 
 
19 Контрольна коробка  
Контрольна коробка містить основні електронні та 
електричні частини внутрішньої установки. 
 
20 Установка піддону  
Для охолоджуючої/обігрівальної установки 
обов’язково треба встановлювати піддон. Піддон є 
обов’язковим для внутрішньої установки. 
 
 

5.3 Основні компоненти контрольної коробки 

 

Мал 5-3  

1 Трансформатор 

2 Друкована електронна плата 

Друкована електронна плата контролює 
функціонування установки. 

3 Додатковий вимикач нагрівача 

Вимикач забезпечує захист електросхеми 
додаткового обігрівача проти перевантаження чи 
замикання.  

4 Додатковий нагрівач та вимикач електросхеми 
обігрівача 

Автоматичний вимикач захищає допоміжний 
обігрівач і електричний нагрівач у санітарному 
резервуарі для гарячої води, та електричного кола від 
перевантаження або короткого замикання. 
 
5 Додатковий замикач обігрівача 
 
6 Електричний замикач обігрівача 
 
7 Термінальні блоки  
Термінальні блоки дозволяють вільно під’єднуватися 
до електропроводки. 
 
8 Термінальні блоки для живлення електричного 
нагрівача резервуару із гарячою водою та зовнішньої 
установки. 
 
9 Термінальні блоки для живлення внутрішньої 
установки  
10 Отвір заземлення  
Зробіть заземлення машини безпечно та надійно 
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Мал 5-4  
Solar signal input – внутрішній показник сонячної батареї  
ON/OFF – вкл./викл 
Flow switch – Реле протоку   
Transformer output – вихід трансформатору 
PowerUI– електроживлення 
Communication cable for computer–кабель зв’язку для комп’ютера 
Communication for UI–Зв’язок для UI 
Reserve–Запобіжник  
Query - Запит 
Alarm–Сигнал попередження 
Boiler output – потужність котла 
Pump of solar kit – насос для сонячної установки 
Anti-freeze heater – підігрівач антифрізу 
Power supply for transformer – електроживлення для трансформатору 
Thermal protect of auxiliary heater – тепловий захист від додаткового нагрівання 
Power supply for PCB – електроживлення для друкованої електронної плати 
Feedback of electric heater – зворотній зв'язок електричного нагрівача 
Electric heater output – підключення електричного нагрівача 
Auxiliary heater output – підключення додаткового нагрівача 
Room thermostat – кімнатний термостат 
 

5.4 Функціональна діаграма  
 

Мал 5-5  
1 Зовнішній блок  
2 Внутрішній блок (гідромодуль) 
3 Охолоджувач для водяного теплообміннику 
4 Манометр  
5 Насос 
6 Перекривний клапан (постачається) 
7 Фільтр (Запчастина до зовнішнього блоку) 
8 Автоматичний доповнювач води (постачається) 
9 Перекривний клапан (постачається) 
10 Реле потоку   
11 Додатковий резервуар для нагрівання 
12 Запобіжний клапан 
13 Автоматичний клапан для відводу повітря  
14 Ручний клапан для відводу повітря  
15 Розширювальна ємкість 
TW_o–Температурний датчик води  
T1- Температурний датчик води 
T2B–Температурний датчик охолоджувача 
TW_i - Температурний датчик води 

  



 
 

9 
 

6. Встановлення внутрішньої установки 

Застереження:  
Внутрішня установка повинна бути встановлена у водонепроникному місці, 
так, щоб це було безпечно для самої установки та для оператора. 
 
6.1 Вибір місця установки  
- внутрішня установка повинна бути розміщена на стіні у внутрішньому 
приміщенні, та відповідати наступним вимогам:  
- Місце повинно бути морозостійким 
- Простору навколо повинно бути достатньо для обслуговування, див. 
малюнок 6-3 
- Простір навколо повинен бути достатнім для циркуляції повітря 
- Повинен бути запас для відведення конденсату та запобіжний клапан 
обдування  
Застереження:  
Коли пристрій працює в режимі охолодження, конденсат може почати капати 
із отвору труби  для подачі та виходу води. Будь-ласка, переконайтеся, що 
капання не є результатом пошкодження вашого пристрою або інших його 
запчастин.  

- Поверхня для установки повинна бути плоскою, негорючою та 
здатною витримати робочу вагу апарату. 

- Не існує ніякої небезпеки у витоку горючого газу 
- Повинні бути прийняті до уваги всі довжини трубопроводів та 

відстань. 
Таблиця 6-1 

Вимоги NS-HP80АH1 
NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 

Максимально 
допустима довжина 
труб з охолоджувачем  
між зовнішнім і 
внутрішнім блоками. 

25 м 50 м 

Максимально 
допустима відстань по 
висоті між зовнішнім 
блоком 15м і 
внутрішнім блоком, 
коли зовнішній блок 
знаходиться нагорі. 

10 м 15 м 

Максимально 
допустима відстань по 
висоті між зовнішнім 
блоком 15м і 
внутрішнім блоком, 
коли зовнішній блок 
знаходиться внизу. 

5 м 10 м 

Максимально 
допустима відстань 
між 2-ходовим  
клапаном SV1 та 
внутрішнім блоком 
(тільки для установок 
з сан резервуаром із 
сантехнічною гарячою 
водою). 

3 м 3 м 

Максимально 
допустима відстань 
між резервуаром із 
сантехнічною гарячою 
водо. Та внутрішнім 
блоком (тільки для 
встановленням із цим 
резервуаром). 
Термісторний кабель 
постачається разом із 
внутрішнім блоком та 
має довжину 15 м. 

10 м 10 м 

Максимально 
допустима відстань 
між T1B та 
внутрішнім блоком. 
Кабель датчика 
температури T1B 
постачається разом з 
внутрішнім блоком та 
має довжину 10 м. 

8 м 8 м 

 
- Обладнання не призначене для використання в 

потенційно вибуховій атмосфері. 
Зверніть увагу:  
 

Якщо, ви встановлюєте обладнання разом із резервуаром із 
сантехнічною гарячою водою, зверніться, будь-ласка,за 
вказівками до інструкції із становлення гарячої сантехнічної 
води.  

6.2 Розміри та простір для сервісного обслуговування  
- Одиниця виміру: мм 
Розміри настінного кронштейну:  

 
Мал 6-1 
 

- Розміри установки, див. мал. 6-2 

 
№ Назва 
1 Підключення охолодженого газу 5/8"-14UNF 
2 Підключення охолодженої рідини 3/8 "-14UNF 
3 Дренаж  25 
4 Вхід води R5/4 
5 Вихід води R5/4 
 

Мал 6-2 
- Потрібний простір для сервісного обслуговування, 
див мал.. 6-4 
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6.3 Перевірка, транспортування та розпакування установки  
- Внутрішня установка запакована в коробку 

- Під час доставки установка повинна бути перевірена на 
наявність будь-яких ушкоджень, якщо такі будуть виявлені, то 
про це необхідно повідомити компанії-перевізнику 
- Перевірте, чи є наявним все додаткове обладнання  
- Пересуньте установку так близько, як це можливо до місця її 
фінальної встановлення, в коробці, для того, щоб уникнути 
пошкоджень під час транспортування. 
- Вага внутрішньої установки приблизно 60 кг, вона повинна 
бути піднята не менше ніж 2-ма особами за допомогою двох 
підйомних барів. 
Застереження:  
Не спирайтеся на блок керування або трубопровід під час 
підйому пристрою! Два підйомних бари достатньо аби підняти 
прилад.  

 
Мал 6-4 
 6.4 Монтаж внутрішнього блоку 
Застереження:  
Вага внутрішнього блоку становить приблизно 63 кг 
2 людини є достатнім, аби встановити блок 

- Закріпіть настінний кронштейн до стіни за допомогою 
дюбелів та гвинтів. 

- Переконайтеся, що настінний кронштейн встановлено 
на достатньому рівні. Коли прилад встановлено не на 
належному рівні, є ризик того, що повітря може 
потрапити у водяний контур, що може призвести до 
несправності пристрою. 

- Зверніть особливу увагу на це під час установки 
внутрішнього блоку, щоб запобігти переповнення 
дренажного піддону 

- Повісьте прилад на настінний кронштейн 
- Закріпіть прилад в нижній частині використовуючи 

відповідні дюбелі та гвинти. Для цього зроблені два 
отвори на нижній зовнішній частині рамки.  

-  
 

Мал 6-5  
6.5 Фреонові трубопроводи 
Для уточнення всіх вимог, принципів та інструкцій щодо 
трубопроводів між внутрішнім та зовнішнім блоком, 
звертайтесь будь-ласка до інструкції з установки 
зовнішнього блоку.  
Місцеположення газового трубопроводу та рідинного 
трубопроводу на внутрішньому блоку показано після 
«Основних компонентів» в розділі 5.2  
 
Таблиця 6-2 
Специфікації 
охолоджувача 
трубопроводів 

Внутрішній блок Зовнішній блок 

З’єднання 
газового 
трубопроводу 

15,9 мм (5/8 
дюймів) 

15,9 мм (5/8 
дюймів) 

З’єднання 
рідинного 
трубопроводу 

9,52 мм (3/8 
дюймів) 

9,52 мм (3/8 
дюймів) 

 
Застереження:  
При підключенні трубопроводів завжди використовуйте 
два гайкових ключа для затягування або ослаблення гайки! 
Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкоджених 
трубопроводів, втрата герметичності, воді у 
трубопроводах.   
6.6 Перевірка водного контуру  
 
Блоки оснащені отворами входу та виходу для 
підключення до водного контуру. Цей контур повинен 
бути встановлений ліцензованим техніком і повинні 
відповідати всім відповідним європейським і 
національним нормам. 
Застереження: Пристрій можна використовувати тільки в 
закритій системі водопостачання. Підключення до 
відкритої системи водопостачання призведе до корозії 
трубопроводів.  
 
Перед тим, як встановити блок перевірте наступні дані:  
- Максимальний тиск води 3 бар, але кращий 
діапазон тиску становить від 1 до 2 бар. Буде ідеально, 
якщо тиск води буде такий самий, як і початковий тиск у 
розширювальному баку.  
- Для полегшення обслуговування та технічного 
обслуговування пристрою встановіть один перекрив ний 
клапан на отворі входу води та один на отвору виходу 
води внутрішньої установки, як це показано на Мал. 5-5 
- Зливні крани повинні бути на всіх низьких точках 
системи, аби забезпечити повний злив води під час 
використання пристрою. 
- Переконайтеся в тому, що ви забезпечили 
необхідний дренаж для клапану скидання тиску, аби 
запобігти протіканню води на електричні частини 
приладу.  
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- Вентиляційні отвори повинні бути на всіх високих 
точках системи. Вентиляційні отвори повинні бути 
розташовані в точках, які легко доступні для 
обслуговування. Автоматична продувка повітрям 
відбувається всередині внутрішнього блоку. 
Переконайтеся, що видалення не затягнуті занадто сильно, 
так аби автоматичний випуск повітря в контурі циркуляції 
води міг бути можливим. 
- Бути повітря може в резервуарі електричного 
водонагрівача. Повітря може привести до пошкодження 
електричного нагрівача і викликати ненормальне 
функціонування системи. Повітря в резервуарі для води 
може бути видалене за допомогою ручного випускного 
клапану у верхній частині резервуара для води. 
Живлення для електричного нагрівача не можна постачати 
перед скиданням повітря в резервуар з водою. Повітря 
повинно виходити приблизно 30 хвилин. 
- Впевніться, що встановлені компоненти можуть 
витримати тиск води. 
- Фільтр (аксесуар внутрішнього блоку) повинен 
бути під’єднаний до водяного контуру, як це показано на 
мал.. 5-5  
Застереження:  
Коли пристрій працює в режимі охолодження, конденсат 

може капати на вході на виході постачання води до 

трубопроводу.  Будь ласка, переконайтеся, що конденсат 

не призведе до пошкодження Ваших меблів та інших 

пристроїв. 

- Перевірка об’єму води та тиску у розширювальному 

баку 

Апарат оснащений розширювальним баком 6,5 л, який має 

зазвичай тиск 1 бар. 

Для забезпечення правильного функціонування пристрою, 

попередній тиск розширювального бака повинен бути 

відрегульований та перевірений максимальний та 

мінімальний об’єм води.  

- Встановлення попереднього тиску у розришювальному 

баку 

Коли потрібно змінити попередній тиск в розширювальному 

баку (1 бар), дотримуйтесь наступних рекомендацій: 

1. Використовуйте тільки сухий азот 

2. Неправильне встановлення попереднього тиску 

може призвести до збоїв у роботі системи. Саме тому, 

установка попереднього тиску має проводитись ліцензійним 

робітником.  

- Розрахунок падіння тиску водяного контуру 

Якщо падіння тиску водяного контуру за винятком 

внутрішнього занадто високе, допоміжний насос (насос 2, як 

показано на мал 4-1 і мал 4-2) необхідно встановити у 

водяному контурі. 

Застереження:  

- Допоміжний насос повинен бути встановлений в той 

час, коли водонепроникність становить не більше ніж 

кПа. 

- Неправильна установка допоміжного насоса в контурі 

циркуляції води, коли падіння тиску є дуже високим, 

може призвести до зниження потужності нагріву / 

охолодження, теплообмінник заморожується та 

пошкоджує насос. 

Застереження:  

Якщо внутрішній блок не працює протягом 24 годин, насос 

внутрішнього блоку і допоміжний насос (якщо 

встановлений) включиться і працюватиме протягом 3 

хвилин для того аби запобігти свого блокування. 

- З’єднання із контуром води  

Водні з'єднання повинні бути виконані відповідно до схеми , 

яка поставляється разом з пристроєм, враховуючи введення і 

виведення води. 

Застереження: 

Будьте обережними, щоб не деформувати 

трубопроводи приладу через надмірну силу під час 

з'єднання труб. Деформація труб може привести до 

пошкодження пристрою. 

Якщо повітря, волога і пил потрапляє в контур 

циркуляції води можуть виникнути проблеми. Тому, 

завжди беріть до уваги наступне при підключенні 

контуру циркуляції води: 

1. Використовуйте тільки чисті труби. 

2. Під час видалення сміття з труби тримайте трубу 

кінцем донизу. 

3. Під час прокладання труби через стіну накрийте її 

так, щоб бруд не потрапив в середину. 

4. Використовуйте хороший герметик для 

герметизації з'єднань. Ущільнення повинно бути здатне 

витримувати тиск і температуру системи. 

5. При використанні не-мідного металевого 

трубопроводу, переконайтеся, щоб були ізольовані 

обидва матеріали один від одного, щоб запобігти 

електрохімічну корозію. 

6. Мідь є м’яким матеріалом, тому для неї потрібні 

особливі інструменти. Використання непідходящих 

інструментів може призвести до пошкодження труб. 

Застереження:  

- Пристрій можна використовувати тільки в закритій 

системі водопостачання. Використання у відкритих 

системах водопостачання призведе до надмірної корозії 

водопроводу. 

- Ніколи не використовуйте деталі із цинковим 

покриттям в контурі циркуляції води. Це може призвести 

до їх надмірної корозії, т.я. мідний трубопровід 

використовується у внутрішній частині установки у 

водяному контурі.  

6.7 Зарядження води  

- Підключіть подачу води до стоку та заповніть 

клапан. 

- Переконайтеся, що автоматичний клапан видалення 

відкритий (щонайменше, 2 обороти). 

- Залийте воду, доки манометр не покаже тиск 

приблизно 1,0 ~ 2,0 бар. Видаліть повітря в контурі, 

наскільки це можливо за допомогою видалення клапана 

повітрям. Повітря, що присутнє в контурі циркуляції 

води може призвести до неправильної роботи 

автономного обігрівача. 

- Переконайтеся, що допоміжний нагрівач 

заповнюється водою і при цьому всі гвинти на клапані 

закручені 2 рази, він не буде заповнений водою до тих 

пір, доки все повітря не вийде. 

Зв Зверніть увагу:  

- Під час заповнення, неможливо видалити все 

повітря в системі. Залишене повітря буде видалено через 

автоматичний клапан видалення під час першої робочої 

години системи. Після цього може знадобитися 

додаткове заповнення водою. 

- Тиск води, вказаний на манометрі буде 

змінюватись в залежності від температури води (високий 

тиск від час високої температури води). Хоча, за весь час 

тиск води повинен залишатися приблизно 0,3 бар, аби 

уникнули попадання повітря в контур.  

- Блок може скинути зайву воду через клапан 

скидання тиску. 
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- Якість води повинна відповідати  директивам 

європейських стандартів 98/83 EC. 

6.8 Ізоляція трубопроводу 

Повний водяний контур, включаючи всі трубопроводи, 

повинен бути ізольованим для запобігання конденсації під 

час охолодження та зниження потужності нагрівання та 

охолодження.  

Якщо температура вище, ніж 30 С, а вологість вище 80% 

RH, то товщина ущільнювальних матеріалів повинна бути 

не менше 20 мм, щоб уникнути утворення конденсату на 

поверхні ущільнення. 

Застереження:  

Якщо не зробити хорошу ізоляцію труб, можна отримати 

зниження потужності охолодження / нагрівання A, D 

краплі конденсату і знищити меблі та інші пристрої. 

6.9 Електропроводка 

Застереження:  

- Головний вимикач або інші засоби для 

відключення, що мають розмикання між контактами у всіх 

трубах, повинні бути включені в стаціонарнупроводку 

згідно з місцевим та національним законодавством. 

- Вимкніть джерело живлення перед здійсненням 

будь-якого зв'язку. 

- Всі електромонтажні компоненти повинні бути 

встановлені кваліфікованим електриком і мають 

відповідати європейським і національним директивам. 

- Електричні підключення мають здійснюватися 

відповідно до монтажної схеми, що поставляється разом з 

пристроєм, інструкціями, наведеними нижче. 

- Має бути встановлено заземлення. Не заземлюйте 

апарат на каналізаційних трубах, засобах захисту від 

стрибків напруги, або на телефоні. Неповне заземлення 

може призвести до ураження струмом.  

- Перевірте, чи ви встановили захист від витікання 

току в землю (30мА). Якщо цього не зробити, можна 

отримати ураження електричним током. 

- Огляд  

На малюнку нижче наведений огляд схеми проводки між 

декількома частинами установки, що вимагається. 

Зверніться також до розділу "Типові приклади 

застосування». 
 

Мал 6-7 
Indoor - всередині 
Outdoor - ззовні 
Таблиця 6-3 

A.  Зовнішня установка 
B.  Внутрішня установка 
C.  Кімнатний термостат (опціонально) 
D.  Бойлер (опціонально) 
E.  Додатковий насос, Насос 2 
F.  2-ходовий клапан для санітарного резервуару 

гарячої води, SV1 
G.  2-ходовий клапан для санітарно резервуару 

гарячої води, SV2 
H.  2-ходовий клапан для санітарно резервуару 

гарячої води, SV3 
I.  Насос сонячної установки, Насос 3 
J.  Резервуар із гарячою сантехнічною водою 

(опціонально) 
K.  Електричний нагрівач (опціонально) 
L.  Однофазна мережа живлення або зовнішній 

блок, внутрішній блок і електричний нагрівач 
M.  Сонячна установка 
N.  Сонячна насосна станція 
O.  Датчик температури T1B 
P.  Сонячні панелі 

 
 

 
Таблиця 6-4 
 
№ Опис Необхідна 

кількість 
провідникі
в 

Переріз 
провідн
ика 

1 Кабель живлення для 
внутрішнього блоку 

3+GND 4 мм2 

2 Кабель температурного 2 - 
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датчика 
3 Кабель живлення для 

внутрішнього блоку  для 
резервуару із гарячою 
сантехнічною водою 

2+GND 2,5мм2 

4 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки (Насос 3) 

2+GND 1,0мм2 

5 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV3 

3 1,0мм2 

6 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV2 

3 1,0мм2 

7 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV1 

3 1,0мм2 

8 Кабель живлення для 
додаткового насосу (Насос2) 

2+GND 1,0мм2 

9 Кабель з’єднання між 
внутрішнім блоком та 
бойлером 

2 1,0мм2 

10 Кабель кімнатного 
термостату 

4(L,N,C,H) 1,0мм2 

11 Кабель з’єднання між 
зовнішнім та внутрішнім 
блоком 

3(P,Q,E) 3х0,5мм
2 (3- 
провід в 
металеві
й 
оболонц
і) 

12 Кабель 
живленн
я для 
зовнішнь
ого 
блоку 

NS-HP80АH1 2+GND 2,5мм2 

NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 

3+GND 

13 Кабель живлення для 
сонячної насосної станції 

2+GND 1,0мм2 

14 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки 

2+GND 1,0мм2 

15 Вхідний сигнал від сонячної 
насосної станції до 
внутрішнього блоку 

2 1,0мм2 

16 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки 

2+GND 1,0мм2 

17 Кабель температурного 
датчика для резервуару із 
сантехнічною гарячою водою 

2 - 

18 Кабель температурного 
датчика для резервуару із 
сантехнічною гарячою водою 

2 - 

19 Кабель T1B датчика 
температури водяного 
контуру 

2 - 

 
- Схема електропроводки внутрішнього блоку 
показано на сторінці 23 
PCB – Центральний щит управління 
UI – Інтерфейс користувача, або контроль за кабелями 
T2_RL – Температурний датчик охолоджуючої рідинної 
трубки 
T2B_RG - Температурний датчик охолоджуючої газової 
трубки 
 
Таблиця 6-5 
T_W-in Датчик температури вхідної води 

(Датчик температури вхідної води у 
теплообміннику) 

T_W-out Датчик температури вихідної води у 
теплообміннику 

T1 Датчик температури вихідної води у 
внутрішньому блоку 

T5 Датчик температури у резервуарі із 
гарячою сантехнічною водою 

T1B Датчик температури вихідної води у 
внутрішньому блоку та бойлері 

K1M AC контактор 
K2M AC контактор 
K3M AC контактор 
K4M AC контактор 
CT1,CT2 Гальванометр 
SV1 Двоходовий клапан для циркуляції 

гарячої сантехнічної води в 
резервуарі 

SV2 Двоходовий клапан циркуляції 
теплообмінника 

SV3 Двоходовий клапан циркуляції 
підігріву підлоги 

Pro-hyd Реле протоку 
 
Вказівки до електропроводки  

- Більша частика проводки зі сторони внутрішнього 
блоку повинна бути розміщена в кабельному ящику  
блоку управління. Для того, аби отримати доступ до 
кабельного ящику,  змістіть кришку внутрішнього 
блоку та панель коробки сервісного управління, див. 
розділ 5-1 

- Стяжка кабелів знаходиться у нижній частині блока 
управління. Всі кабелі закріплені кабельною стяжкою. 
(постачається) 

- Для додаткового нагрівача не потрібен окремий ланцюг 
живлення. 

- Установки, які оснащені резервуаром із сантехнічною 
гарячою водою (опціонально), мають мати окремий 
ланцюг живлення для електричного нагрівачя. 

Будь-ласка, зверніться до інструкції із експлуатації гарячої 
сантехнічної води 

 
- Підключення живлення внутрішнього блоку та кабель 

зв’язку, електричне коло та вимоги до кабелів 
- Живлення для внутрішнього блоку повинно 

забезпечуватися із внутрішньо сторони. Передача даних 
із зовнішнім блоком здійснюється через дроти у кабелі, 
які помічені як P, Q, Е. 

- Для всіх принципів і вимог, що стосуються 
електропроводки між внутрішнім блоком і зовнішнім 
блоком, будь ласка, зверніться до інструкції з монтажу 
зовнішнього блоку. 

 
Процедура  
- Використовуючи відповідний кабель, підключіть 

ланцюг живлення до відповідного з’єднання, як 
показано на схемі підключення та ілюстрації нижче. 

- Підключіть дріт заземлення (жовтий / зелений) до 
гвинта заземлення на блоці управління монтажної 
пластини. 

- Закріпіть кабелі на кріплення для уникнення натягу. 
- Коли кабелі були проведені, переконайтеся, що вони не 

перешкоджають монтажу кришки внутрішнього блоку. 
 

- Підключення допоміжного джерела живлення нагрівача 
Схема електроживлення та вимоги до кабелів 

 
Застереження:  
Будьте впевнені, що для допоміжного нагрівача 
використовується окремий ланцюг живлення. Ніколи не 
використовуйте ланцюг живлення для загального доступу 
до іншого пристрою. 
Ця схема живлення повинна бути захищена необхідними 
пристроями відповідно до місцевих і національних 
директив. 
Вибирайте мережеві кабелі відповідно до місцевих та 
національних директив. 

 
Процедура: 
- Використовуючи відповідний кабель, підключіть 

ланцюг живлення до відповідних з’єднань, як це 
показано на схемі. 

- Підключіть дріт заземлення (жовтий / зелений) до 
гвинта заземлення на блочному з’єднанні. 

- Закріпіть кабелі на кріплення для уникнення натягу. 
 

Підключення кабелю термостату 
Підпідключення кабелю термостата залежить від його 

засастосування. Дивіться розділ 7.2 Налаштування 
установки кікімнатного термоста та для отримання 
додаткової інформації по конфігурації насоса у поєднанні з 
кімнатним термостатом.  

Вимоги до термостату: 
1. Джерело живлення: 220-240В~50 Гц або живлення від 

батареї 
2. Контактна напруга: 220-240В~ 50 Гц 

 
Процедура:  
1. Підключення кабелю термостату до відповідних 
з’єднань показано на схемі. 
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2. Закріпіть кабелі на кріплення для уникнення 
натягу. 

3. Встановіть режим «налаштування на місці» на 
елементі кімнатного термостату. 

 
- З’єднання до кабелю клапана 
- Вимоги до клапану 
1. Джерело живлення: 220-240В~ 50 Гц 
2. Максимальний робочий струм: 100мА 
- Підключення двоходового клапану 
1. Використовуючи відповідний кабель, підключіть 

контрольний кабель клапану до з’єднання, як це 
показано на схемі. 
 
Зверніть увагу: 

Підключення відрізняється для NC (нормально зімкнутий) 
клапана і NO (нормально розімкнутий) клапана. 
Переконайтеся, що підключаєтесь до правильної кількості 
з’єднань, як описано на схемі підключення та показано на 
ілюстрації нижче. 

Мал 6-8 

3-дротовий NC (нормально зімкнутий) і NO (нормально 
розімкнутий) 

2-дротовий моторний клапан 

 

Мал 6-9 

2-дротовий NC (нормально зімкнутий) та -дротовий 
моторний клапан 

 

Мал 6-10  

2-дротовий NC (нормально зімкнутий) та -дротовий 
моторний клапан 

 

 

Зверніть увагу:  

Для NC (нормально закритий клапан), необхідно зробити 
підключення до з’єднань 4 і 5, 7 і 8, 10 і 11, щоб отримати 
правильне відкриття і закриття клапана. 

2. Закріпіть кабелі на кріпленні, та впевніться, що кабель 
достатньо закріплений.  

- Електричне підключення водяного насоса 
 

Мал 6-11 
Специфікація водяного насосу:  

1. Джерело живлення: 220-
240В~ 50 Гц 

2. Максимальний робочий 
струм: 2мА 

- Використовуючи 
відповідний кабель, підключіть 
кабель насосу до з’єднання, як це 
показано Мал 6-11. 
- Закріпіть кабелі на 
кріпленні, та впевніться, що 
кабель достатньо закріплений.  
- Підключення Сонячної 
насосної станції (дивіться 
інструкцію з експлуатації 
Сонячної насосної станції) 

- Електричне підключення антифрізового електричного 
нагрівача (зарезервовано) 

- Електричне підключення зовнішнього джерела тепла 
- Використовуючи відповідний кабель, підключіть 

контрольне з’єднання джерела тепла, як наприклад 
газовий котел, і т.д.. З’єднання цього блоку становить 
25-26 клема на колодці з’єднання.   

 
Зверніть увагу:  
Контрольне з’єднання внутрішнього блоку виводить тільки 
один сигнал перемикання; потрібно змінити проводку при 
роботі із різними зовнішніми джерелами тепла. 
Сигнальний провід підключений до насосу сонячної енергії 
з гідравлічним модулем підвищує наявність необхідного 
захисту, наприклад як запобіжник, для уникнення збоїв в 
роботі, що можуть пошкодити пристрій.  

 
1. Якщо зовнішньому джерелу тепла не вистачає одного 

перемикача сигналу для управління вхідною ситуацією, то 
прямо підключіть відповідний провід цієї машини до 
відповідного з’єднання зовнішнього джерела тепла, як це 
описано в Мал 6-12 
 

 
Мал 6-12 

2. Якщо зовнішньому джерелу тепла не вистачає одного 
керуючого сигналу зазначеної напруги (наприклад, 220-240 ~ 
50 Гц), то необхідно під’єднати контрольні точки з’єднання 
25 і 26 з відповідним джерелом струму, як це  описано в 
Мал.6-13. 
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Мал 6-13 

- Робота та порушення роботи зовнішньої проводки 
- З’єднання 27 і 28 буде підключено, коли прилад 
працюватиме, і буде відключено при виключеному або 
непрацюючому апарату.  
- З’єднання 29 і 30 буде підключено, коли є 
порушення роботи, і відключено, коли пристрій працює 
нормально. 
- Підключення показано на Мал 6-14  

Мал 6-14 
- Дистанційне включення / вимикання терміналу 
"AB" з’єднання використовується для дистанційного 
включення / вимикання перемикача; спочатку потрібно 
підключити зовнішній перемикач управління, слідуйте 
наступним вказівкам: 
 
UI Вкл Вкл Викл Викл 
зовнішній 
перемикач 

Закритий Роз’єднаний Закритий Роз’єднаний 

Стан 
машини  

Зупинена Працює Зупинена Зупинена 

 
 
З’єднання, як на мал. 6-15 
Мал 6-15 
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Мал 6-16
 

On - Влк 
Off - Викл 
Pump –Насос 
2-wayvalve-1 – двоходовий клапан 1 
2-wayvalve-2 – двоходовий клапан 2 
2-wayvalve-3 – двоходовий клапан 3 
RoomThermostat – кімнатний термостат 
Solarsignal – показник сонячної установки  
Heaterbelt – нагрівний пояс 
Outside heat source – зовнішнє джерело тепла  
Run/stopoutput – вихід на запуск/зупинку 
Alarmoutput – вихід на сигналізацію  
Kw – кВт 
Powersupply – джерело живлення 
Connecttosanitarytank – Підключення до санітарного 
резервуару 
Connect to outdoor unit – Підключення до зовнішнього блоку 
Connect to on/off switch – Підключення до перемикача 
Connecttooutdoorcommunicationport – Підключення до 
зовнішнього комунікаційного порту  
 
 
6.9 Установка дренажного піддону  

 

Мал. 6-17 

 

Вийміть дренажний піддон з пакувального пінопласту, а 
потім вставте його і просвердліть два гвинти на ньому, 
як це показано на малюнку. 

7. Налагодження та конфігурація  
Внутрішній блок повинен бути налаштований 
монтажником відповідно до середовища (внутрішній 
клімат, встановлені опцій і т.д.) та досвіду користувача. 
 Застереження:  
Важливо, щоб вся інформація у цій главі послідовно 
прочиталася установником і щоб система була 
налаштована.  

7.1 Огляд установки мікроперемикача  
Мікроперемикач розташований на блоці управління PCB 
і знаходиться там для користування в майбутньому. 
Вимкніть електроживлення перед відкриттям сервісної 
панелі блоку управління і змінюйте налаштування 
комутатора. 
7.2 Установка кімнатного термостату  
Коли термостат не під’єднаний до внутрішнього блоку, 
значення налаштувань «0-7» повинно бути на «0». 
Коли термостат під’єднаний до внутрішнього блоку, 
значення налаштувань «0-7» повинно бути на «1». 
Зверніть увагу:  
- Коли кімнатний термостат підключений до 

внутрішнього блоку, таймери нагрівання та 
охолодження ніколи не доступні. Інші таймери, не 
зачіпаються. Для отримання більш детальної 
інформації про таймери, зверніться до інструкції з 
експлуатації. 

- Коли кімнатний термостат під’єднаний до 

внутрішнього блоку, а кнопка або кнопка 

натиснута, та горить значок , 
який показує, що кімнатний термостат має пріоритет 
та контролює операції вкл./викл та регулює 
перенавантаження. 

7.3 Налаштування роботи насосу 
Зверніть увагу:  
Щоб встановити швидкість роботи насоса, зверніться до 
розділу "Установка швидкості насоса" в розділі 9.3. 
 
Насос буде працювати, коли є опалення або 
охолодження, під’єднаним до кімнатного термостата або 
дротів. Якщо швидкість потоку перевищує задане 
значення перемикача потоку, насос буде працювати 
безперервно. Якщо швидкість потоку нижче, ніж задане 
значення перемикача потоку, насос зупиниться, і буде 
відображено код помилки Е8. 
Насос знову запрацює через 3 хвилини і перемикач 
потоку знову перевірить витрати, щоб визначити дію 
насоса. Якщо витрата нижче, ніж задане значення реле 
потоку на 3 рази, насос буде зупинений і код помилки E0 
відобразиться на екрані. 
7.4 Установка резервуара із гарячою сантехнічною 
водою 
Коли резервуар не встановлено, значення налаштувань 
«0-2» повинно бути на «0». 
Коли резервуар встановлено, значення налаштувань «0-
2» повинно бути на «1». 
7.5 Перший запуск при низьких зовнішніх температурах.  
Під під час першого запуску та коли температура води 
низька, дуже важливо, щоб вода нагрівалась поступово. 
Невиконання цієї вимоги може привести до появи 
тріщин бетонних підлог, як наслідок швидкої зміни 
температури. Будь ласка, зв'яжіться з відповідальною 
особою за будівництво бетонних конструкцій, 
підрядником для отримання додаткової інформації. 
Щоб зробити це, найнижча температура повинна бути 
між показниками 15 та 25 С , під час налаштувань «6-3». 
Зверніть увагу:  
Нагрівання при температурі 15-25 градусів здійснюється 
тільки додатковим нагрівачем. 
 

8. 8. Функція циркуляції води та видалення повітря 
Під час запуску приладу, повітря всередині повинно 
бути очищене. Під час видалення:  
Зарядка води відбувається із внутрішньої сторони 
внутрішнього блоку. 
Встановіть значення в параметрах "7-5", так, щоб воно 
було "1". Вимкніть живлення та увімкніть живлення ще 

раз, натисніть кнопку та тримайте її безперервно 
принаймні, 10 секунд; SV1, SV2 і SV3 буде відкрито, і 
через 3 хвилини насос всередині внутрішнього блоку 
включиться. Через безперервну роботу насоса і відкриті 
клапани в контурі циркуляції води, повітря всередині 
водяного контуру легше буде видалити. 
 
9. Перевірка перед використанням 
9.1 Перевірка перед першим запуском 
Застереження: Вимкніть джерело струму, перед тим, як 
щось під’єднати. 
 
- Після встановлення приладу, перевірте наступні 
показники перед тим, як увімкнути вимикач: 
- Електропроводка  
Переконайтеся, що електропроводка між місцевою 
панеллю живлення і внутрішнім блоком, зовнішнім 
блоком і внутрішнім блоком, внутрішнім блоком і 
клапанами (якщо є), внутрішнім блоком і кімнатним 
термостатом (якщо є), і внутрішнім блоком і резервуар 
для гарячої води була проведена відповідно до 
інструкцій, наведених у розділі "Електропроводка", 



 
 

17 
 

відповідно до монтажних схем, а також відповідно до 
загальноєвропейських і національнихстандартів. 

- Запобіжники та захисні пристрої 
Перевірте, що запобіжники або локально встановлені 
пристрої захисту відповідали розміру і типу, зазначені 
в розділі "Технічні характеристики". Переконайтеся, 
що жоден із запобіжників та запобіжних пристроїв не 
були не встановлені. 
- Схема електричного вимикача нагрівача 
Не забудьте включити електричного вимикача 
нагрівача в блоці управління (тільки для агрегатів з 
додатково встановленим санітарним резервуаром для 
гарячої води). 
- Проводка заземлення  
Переконайтеся в тому, що дроти заземлення 
підключені правильно і що заземлюючі з’єднання 
надійно закріплені. 
- Внутрішня проводка 
Візуально перевірте блок управління на відсутність 
контакту або пошкоджених електричних компонентів. 
- Фіксація 
Переконайтеся, що прилад надійно закріплений, щоб 
запобігти виникнення зайвих шумів і вібрацій при 
запуску пристрою. 
- Пошкоджене обладнання 
Перевірте чи немає всередині приладу пошкоджених 
компонентів або передавлених 
труб. 
- Протік охолоджувача 
Перевірте чи немає всередині приладу витоку. Якщо є 
витік, зверніться до місцевого дилера. 
- Напруга живлення 
Перевірте напругу електроживлення в місцевій панелі 
живлення. Напруга повинна відповідати напрузі, 
зазначеній на ідентифікаційній табличці приладу. 
- Повітряно-продувний клапан 
Переконайтеся, що клапан видалення відкритий (як 
мінімум 2 обороти). 
- Клапан регулювання тиску  
Переконайтеся в тому, автономний бак водо нагрівання 
повністю заповнений водою при роботі з запобіжними 
клапанами. Слід очистити воду від повітря. 
Застереження: Операційна система з додатковим баком 
водонагрівання неповністю заповнена водою може 
призвести до пошкодження автономного обігрівача! 

- Перекривний клапан 
Переконайтеся, що перекрив ний клапан встановлений 
правильно та повністю відкритий.  
Застереження:  
Операційна система із закритими клапанами може 
призвести до пошкодження насоса! 
9.2 Живлення внутрішнього блоку 
Коли джерело живлення до внутрішнього блоку 
підключене, на екрані під час ініціалізації 
відображається"0", це може зайняти до 30 секунд. Під 
час цього процесу інтерфейс користувача не працює. 
9.3 Установка швидкості насоса 
Швидкість насоса можна вибрати на насосі. 
За налаштуваннями швидкість стоїть висока. Якщо 
витік води у приладі є високим (шум проточної води в 
установці), то її можна зменшити.  
 
Зверніть увагу 
Насос має 3 рівня швидкості.  
 
Доступність зовнішнього статичного тиску (ESP, 
вираженого в мм H2O) в залежності від розходу води 
(л /хв) було показано в попередньому розділі. 
 

- Продуктивність гідравлічного насосу 
 
Характеристика напору і продуктивності 
 

 
Мал 9-1 

Topgrade – високий рівень 
Mediumgrade – Середній рівень 
Lowgrade – Низький рівень 
 
Застереження:  
Якщо зовнішні втрати тиску в контурі циркуляції води 
занадто високі, необхідно встановити допоміжний насос 
(насос 2), як описано в Мал.4-1 і Мал.4-2. Неможливе 
встановленнядопоміжного насосу призведе до зниження 
потужності нагрівання/охолодження. 

10. Налаштування на місці використання 
Внутрішній блок повинен бути налаштований 
монтажником, щоб відповідати навколишньому 
середовищу установки (відкритий клімату, встановлення 
опцій і т.д.) та користувацькому попиту. Ці параметри 
доступні і запрограмовані за допомогою інтерфейсу 
користувача на внутрішньому блоку. 
 
Кожному налаштуванню присвоєно 4-значний номер або 
код, наприклад, "3-1-15", яка відображається на дисплеї 
користувача інтерфейсу. Перша цифра "3" вказує на 
"перший код» або групу параметрів. Друга цифра вказує 
на другий код. Останній 2-значний номер "15" вказує на 
значення коду "3-1". 
 

 
Мал 10-1 

 
Firstcode – Перший код 
Secondcode – Другий код 
The value of code – Значення коду  
Список всіх налаштувань і їх значень за початковим 
позначенням є в розділі "таблиця налаштувань". У цьому 
ж списку відведено 2 стовпці для реєстрації даних і 
введення параметрів зміни за місцевими значеннями.  
Докладний опис кожного параметра наведено в розділі 
«Детальний опис». 
 
 
10.1 Процедура  
- Для того, щоб змінити один або декілька параметрів, 
необхідно дотримуватись наступних процедур:  
 



 
 

18 
 

 
Мал 10-2 

 

1. Натисніть кнопку для того, щоб увійти  в 
налаштування. Потім на екрані з’явиться іконка 

. Поточний вибраний код параметрівпоказує "8-
8-88", встановлене значення показує останнє 
двозначне число.  

2. Натисніть кнопку  для того, аби вибрати 
потрібний перший код налаштувань. 

3. Натисніть кнопку для того, аби вибрати 
потрібний другий код налаштувань. 

4. Натисніть кнопку та кнопку для того, 
щоб змінити задане значення вибраних налаштувань.  

5. Збережіть нові налаштування натиснувши кнопку 

.  
6. Повторіть кроки від 2 до 4 для того, аби змінити 

налаштування на ті, які вам потрібні.  

7. Коли закінчите, натисніть кнопку вдруге для 
того, аби вийти з налаштувань.  

Зверніть увагу:  

Налаштування зберігаються тільки тоді, коли була 

натиснута кнопка . Перехід до налаштувань нового 

коду або натиснення кнопки  призведе до 
скасувань внесених змін.  

Зверніть увагу:  

- Перед завантаженням, значення налаштувань 
були встановлені, як це показано в «Таблиці 
налаштувань».  
- Коли показані вихідні налаштування, екран 
може показувати «8-8-88», таким чином прилад себе 
ініціалізує. 

10.2 Детальний опис  

- Базова функція 
Ця частина налаштувань визначає базову функцію 
системи теплового насосу, так, що система управління 
може вибрати відповідний режим управління. 
- "0-0" з’єднання із підігрівом підлоги : визначає, чи 

система установки з підігрівом підлоги має показник 
"1" чи "0". 

- "0-1" Вентиляційна установка: визначає, чи система 
установки з вентиляцією має показник "1" чи "0". 

- "0-2" Резервуар із гарячою сантехнічною водою: 
визначає, чи система установки з резервуаром має 
показник "1" чи "0". 

- "0-3" Електричний обігрівач для резервуару із 
гарячою сантехнічною водою: визначає, чи система 
установки з’єднана із резервуаром та має показник 
"1" чи "0". 

- "0-4" Додаткове джерело нагрівання: визначає, чи є 
бойлер додатковим джерелом нагрівання системи з 
показником "1" чи "0". 

- "0-5" Сонячна установка: визначає, чи підключена 
вона до резервуару із гарячою водою та чи має 
показники "1" чи "0". 

- "0-6" Додатковий нагрівач: визначає, чи під’єднаний 
він до внутрішнього блоку та чи має показники "1" 
чи "0". 

- "0-7"Кімнатний термостат: визначає, чи під’єднаний 
він до внутрішнього блоку та чи має показники "1" 
чи "0". 

- "0-8"Функціонування вентилятора: визначає, 
функціонування вентилятора,"0" – тільки для 
охолодження, а "1"  для охолодження та нагрівання.  

Показники: "1" – підключено, "0" – не підключено.  
 

- Пріоритетність 
Ця частина налаштувань визначає пріоритетність 
обігріву приміщення та охолодження приміщення, а 
також нагрівання резервуару із гарячою сантехнічною 
водою.  

- "0-1" Пріоритетність обігріву приміщення та 
санітарний обігрів: Визначає пріоритетність обігріву 
приміщення та санітарного обігріву, "0" – для 
пріоритетності санітарного обігріву. "1" – для 
пріоритетності обігріву приміщення, а "2" означає, 
що обігрів приміщення та санітарний обігрів мають 
однакову пріоритетність.  

- "1-1" Пріоритетність охолодження приміщення та 
санітарного обігріву: визначає пріоритетність 
охолодження приміщення та санітарного обігріву, 
"0" – для пріоритетності санітарного обігріву, а "1" – 
для пріоритетності охолодження приміщення.  

- "1-2" Максимальний період роботи теплового 
насосу для обігріву резервуару із гарячою 
сантехнічною водою: визначає максимальний час, 
протягом якого опалення резервуар для води може 
бути активоване, навіть коли ще не було досягнуто 
заданої температури. 

- "1-3" Пріоритетність сонячного обігріву: визначає 
пріоритетність підігріву резервуару із гарячої водою 
сонячною установкою "1" або теплового насосу, а 
дляелектричного нагрівача - "0". 

- Функція дезінфекції  
Відноситься тільки до установки резервуару із гарячою 
водою 
Функція дезінфекції дезінфікує резервуар для гарячої 
води час періодичним нагрівом сантехнічної води до 
певної температури. 
Налаштування функціонування дезінфекції повинні бути 
встановлені відповідно до місцевих та національних 
директив.  
- "2-0" Інтервал роботи: день (дні) на тиждень коли 

вода повинна підігріватися. 
- "2-1"Статус: Визначає чи включена (1) чи вимкнена 

(0) функція дезінфекції. 
- "2-2" Час роботи: Визначає годину дня коли вода 

повинна бути підігріта.  
-  "2-3" Задані установки: Визначає, яка має бути 

температура, щоб досягти роботи дезінфекції.  
- "2-4" Інтервал: Визначає, як довго задане значення 

температури повинно бути збережене.  
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Мал 10-4  

TU – Температура задана користувачем 
(відображається на інтерфейсі користувача) 
TH – Найвища задана температура "2-03" для 
дезінфекції 
t–час 
 
- Робота допоміжного джерела обігріву 
- "3-0" різниця температур: визначає різницю 
температур між заданою температурою та 
температурою ззовні у внутрішньому блоку, над яким 
має бути увімкнене додаткове джерело обігрівання, як 
наприклад бойлер.  
- "3-1" інтервал: визначає період часу роботи 
допоміжного обігрівача, наприклад бойлеру.  
- "3-2" Внутрішня температура підігріву підлоги: 
визначає температуру унизу, яка може бути дозволена 
для підігріву підлоги. 
 
Пріоритетність електричного обігрівача та теплового 
насосу 
- Відноситься лише до установки резервуару із 
гарячою сантехнічною водою 
- "4-0" Час затримки електричного нагрівача: 
Визначає період часу, за який електричний нагрівач 
резервуару бути увімкнено.  
- "4-1" Різниця початкової температури у 
нагрівальному насосі: визначає різницю температур 
між зазначеною температурою та температурою у 
водяному резервуарі, за визначенням низького 
показника якої буде дозволено включення нагрівного 
насосу.  
- "4-2" Встановлена правка для температури 
резервуару із гарячою сантехнічною водою: вказує 
різниця температур вище заданої температури для 
електричного нагрівача, що підігріває резервуар із 
водою.  

Робота допоміжного нагрівача  

- "5-0" Час затримки роботи допоміжного 
нагрівача:  Визначає період часу, за який допоміжний 
нагрівач внутрішнього блоку буле увімкнено. 
- "5-1" Різниця температур увімкненого 
додаткового нагрівача 1: визначає різницю температур 
між заданою температурою та температурою води на 
виході внутрішнього блоку, за визначенням низького 
показника якої один з допоміжних нагрівачів буде 
включений. 
- "5-2" Різниця температур увімкненого 
додаткового нагрівача 2: визначає різницю температур 
між заданою температурою та температурою води в 
резервуарі, за визначенням низького показника якої 
обидва допоміжних нагрівача буде увімкнено.  
 

 
Мал 10-5  

-  

- "5-3" Зовнішня температура увімкненого 
нагрівача: визначає температуру зовнішнього повітря 
нижче якої автономний обігрівач включиться. 
 

 
Мал 10-8 

Діапазон заданого значення охолодження і обігріву  

- Мета цих параметрів є заборонити 
користувачеві вибрати неправильну температуруводи на 
виході (тобто, дуже гарячу або дуже холодну). Окрім 
цього,діапазон заданого значення охолодження і 
обігрівудоступні користувачеві для їх налаштувань.  
Застереження:  
У разі застосування підлогового опалення, важливо 
обмежити максимальну температуру води на виході в 
режимі обігріву у відповідності зі специфікаціями 
установки підлогового опалення. 
У разі застосування охолодження підлоги, важливо 
обмежити мінімальну температури води на виході в 
режимі охолодження (налаштування паратетрів "6-1") до 
16-18 С, щоб запобігти утворенню конденсату на підлозі. 

- "6-0" Верхня задана межа охолодження: 
Максимальна температура  води на виході для 
охолодження 

- "6-1" Нижня задана межа охолодження: Мінімальна 
температура  води на виході для охолодження 

- "6-2" Верхня задана межа нагрівання: Максимальна 
температура  води на виході для нагрівання 

- "6-3" Нижня задана межа нагрівання: Мінімальна 
температура  води на виході для нагрівання 

- "6-4" Верхня задана межа санітарного нагрівання: 
Максимальна температура  води на виході для 
санітарного нагрівання 

- "6-5" Нижня задана межа нагрівання: Мінімальна 
температура  води на виході для санітарного 
нагрівання 

 
- Інше 

 

- "7-0" Переключення на температуру Цельсія чи 
Фаренгейта; "0" – для Цельсія, "1" – для Фаренгейта.  

 

- "7-1" Безшумний режим роботи: Визначає роботу 
безшумного режиму 

 

- "7-2" Запуск функції тестування: "0" для 
неможливості запуску функції тестування,"1" – для 
можливості запуску функції тестування. 

 

- "7-3" Період тестування: визначає період 
тестування 
 

- "7-4" Функція обігріву підлоги: "0"для 
неможливості запуску функції,"1" – для можливості 
запуску функції. 
 

- "7-5"Функціонування видалення повітря: : "0" 
для неможливості запуску функції,"1" – для 
можливості запуску функції. 
 

- "7-6" Вибір температури: "0" для витоку води із 
внутрішнього блоку, та "1" – для водяного резервуару.  
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- Таблиця налаштувань  

Таблиця 10-1  
 

Перши
й код 

Другий 
код 

Назва налаштувань 
Значення за 

початковими 
налаштуваннями 

Діапазон Крок Одиниця Ремарки 

 
 
 
 
 
0 

Основний вибір  

0 Підігрів підлоги 0 0/1   
0 – не вибрано,  
1 - вибрано 

1 
Вентиляція або подача низької 
температури 

0 0/1   
0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

2 Резервуар із гарячою водою 0 0/1   
0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

3 
Електричний нагрівач для резервуару 
із гарячою сантехнічною водою 

1 0/1   
0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

4 Допоміжне джерело для нагрівання, 
наприклад бойлер 

0 0/1   0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

5 Сонячна установка 0 0/1   0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

6 
Допоміжний нагрівач для 
внутрішнього блоку 1 0/1   

0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

7 Кімнатний термостат 0 0/1   
0 – не вибрано,  
1 – вибрано 

8 Функціонування вентиляції 0 0/1   
 0 – Охолодження, 
1 – Нагрівання та 
охолодження 

 
 
1 

Першочерговість 

0 Пріоритетність нагрівання 
приміщення та санітарного обігріву 

0 0/1/2   

0 – пріоритетність 
санітарного нагрівання, 1 
– пріоритетність 
нагрівання приміщення, 2 
– обидва 

1 Пріоритетність охолодження та 
санітарного нагрівання 

0 0/1   

0 – Пріоритетність 
санітарного нагрівання 
1 – Пріоритетність 
охолодження вентилятора  

2 
Максимальна робота HP для 
нагрівання резервуару води 

10 10-95 5 хв 
 

3 
Пріоритетність нагрівання сонячної 
установки 

0 0/1   
1 – пріоритетність 
сонячної установки  
0 – пріоритетність HP 

 
 
 
2 

Функціонування дезінфекції  
0 Інтервал роботи 5 (Fri.) 07 - - 0-нд, 1-пн,….,7-сб 7- всі 
1 Статус 1 (вкл.) 0/1   0- Викл, 1- вкл. 
2 Час початку роботи 23:00 023 1 Год 0-0:00, 1-1:00,…23-23:00 
3 Встановлена температура 60 5065 5 С  
4 Інтервал 10 560 5 хв  

 
 
 
3 

Робота додаткового джерела нагрівання 

0 
Різниця температур включеного 
бойлера 10 515 1 С 

Всі умови повинні бути 
збережені перед тим, як 
буде увімкнено бойлер  1 Затримка часу включення бойлеру 30 095 5 Мін 

2 
Зовнішня температура увімкненого 
бойлеру 

0 -535 1 С 

3 Верхня межа температури підігріву 
підлоги 

60 5670  С  

 
 
4 
 

Пріоритетність електричного нагрівача та HP 

0 
Затримка роботи електричного 
нагрівача 

20 2095 5 Мін 
 

1 
Різниця температури початку роботи 
HP 

5 120 1 С 
 

2 Встановлені правки для резервуару із 
сантехнічною гарячою водо. 

2 05 1 С  

 
 
5 

Допоміжна робота нагрівача  

0 
Затримка роботи увімкненого 
додаткового нагрівача ½ 

20 560 5 Мін 
 

1 Різниця температури увімкненого 
додаткового нагрівача 1 

5 215 1 С  

2 
Різниця температури увімкненого 
додаткового нагрівача 2 5 215 1 С 

 

3 
Зовнішня температура увімкненого 
додаткового нагрівача 0 -535 1 С 

 

 
 
 
6 

Задані рамки охолодження та нагрівання  
0 Заданий високий ліміт охолодження 22 1822 1 С  
1 Заданий низький ліміт охолодження 7 518 1 С  
2 Заданий високий ліміт нагрівання 55 3755 1 С  
3 Заданий низький ліміт нагрівання 25 1537 1 С  

4 
Заданий високий ліміт санітарного 
нагрівання 

55 3860 1 С 
 

5 Заданий низький ліміт санітарного 
нагрівання 

35 3538  С  

 
 
 
 
7 

Інше 
0 Переключення Цельсія/Фаренгейта 0 0/1 1  0-Цельсій, 1 – Фаренгейт 
1 Безшумний режим 8 124  Год  

2 Тестування роботи 0 0/1 1  
0-недозволяється, 1 - 
дозволяється 

3 Період тестування роботи 8 820  мін  

4 Функція обігріву підлоги 0 0/1   
0-недозволяється, 1 – 
дозволяється 

5 Функціонування видалення повітря 0 0/1   
0-недозволяється, 1 - 
дозволяється 

6 Вибір температури 0 0/1   

"0" для витоку води із 
внутрішнього блоку, та 
"1" – для водяного 
резервуару 
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11. Фінальна перевірка  
 
Перед тим, як увімкнути прилад прочитайте наступні 
рекомендації  
- Коли всі налаштування та установки будуть 

завершені, закрийте передню панель приладу та 
встановіть кришку внутрішнього блоку.  

- Сервісна панель блоку управління може бути 
відкрита лише ліцензованим електриком з метою 
забезпечити технічне обслуговування.  

 
12. Технічне обслуговування 

З метою забезпечення безперебійної роботи пристрою, число 
перевірок пристрою та електричної проводки повинні 
регулярно виконуватися. 

Застереження:  

- Перед тим, як виконувати будь-які роботи із 
технічного обслуговування чи ремонту, будь-ласка, 
вимкніть приклад на панелі живлення, витягніть 
запобіжник або відкрийте запобіжні засоби приладу.  

- Перед тим, як виконувати будь-які  роботи із 
технічного обслуговування чи ремонту, будь-ласка, 
переконайтеся, що прилад відімкнено  від джерела 
живлення до зовнішнього блоку.  

- Зазначені пункти для перевірки, повинні бути 
перевірені щонайменше раз на рік:  

-  Тиск води  
Переконайтеся, що тиск води вище ніж 0,3 бар. Якщо ні – то 
просто додайте води.  

- Фільтр води  
Почистіть фільтр води  

- Запобіжний клапан тиску води  
Перевірте правильну роботу запобіжного клапану тиску, 
повернувши червону рукоятку уздовж клапана проти 
годинникової стрілки: 
1. Якщо, ви не почуєте звук клацання, зв’яжіться із вашим 

місцевим дилером 
2. У разі, якщо вода витікає з приладу, закрийте запобіжний 

клапани на входу та виходу, а потім зв’яжіться з вашим 
місцевим дилером.  
- Шланг запобіжного клапану тиску 

Переконайтеся, що шланг запобіжного клапану встановлено 
так, щоб можна було злити воду 
Якщо встановлений комплект дренажного піддону, 
переконайтеся, що кінець шлангу запобіжногоклапану  веде 
до дренажного піддону. 

- Ізолююча кришка додаткового баку нагрівання  
Переконайтеся, що кришка встановлена надійно. 

- Клапан скидання тиску резервуару із сантехнічною 
гарячою водою (постачається) 

Відноситься тільки до установок із резервуаром гарячої води.  
Перевірте правильність роботи клапану скидання тиску на 
резервуарі.  

- Електричний нагрівач сантехнічної гарячої води  
Відноситься тільки до установок із резервуаром гарячої води. 
 
Бажано, видаляти накопичення вапна на електричному 
нагрівачудля того, щоб розширити тривалість його 
функціонування, особливо в регіонах з поганою водою. Щоб 
зробити це, злийте воду із резервуару, змістіть електричний 
нагрівач з санітарним резервуаром для гарячої води і занурте 
у відро (або щось схоже) з вапном для видалення бруду 
протягом 24 годин. 

- Коробка управління внутрішнім блоком  
1. Візуально оцініть коробку управління та продивіться її на 

наявність дефектів чи пошкодження дротів. 
2. Перевірте правильність роботи контакторів  

використовуючи омметр. Всі контактори мають бути 
відкритими.  

 

 

13. Коди помилок 
Таблиця 13-1 
Код помилки  Пояснення  
Е0 Помилка перемикача потоку 

(безперервно 3 рази, і повинно 
бути скинуто за допомогою 
перемикача від джерела живлення) 

Е1 Помилка Т2 
Е2 Помилка з’єднання UI 
Е3 Помилка з’єднання зовнішнього 

блоку  
Е4 ПомилкаT2B 
Е5 Помилка Т5 
Е6 Помилка Т1 
Е7 ПомилкаT1B 
Е8 Помилка перемикача потоку (1 

раз) 
Е9 Помилка TW_in 
ЕA Помилка TW_out 
Eb Помилка Т4 
Еc Помилка роботи теплового насосу 
Еd Фаза захисту 
ЕE Помилка Eeprom 
ЕF Помилка зовнішнього блоку 
P0 Захист від високої температури Т2 
P1 Захист від низької температури 

T2B 
P 2 Захист від високої температури 

TW_out 
P 3 Захист від низької температури 

TW_out 
P 4 Захист від високої температури 

TW_in 
P 5 Захист від високої температури Т1 
P 6 Захист від високої температури 

Т1В 
P 7 Захист зовнішнього блоку 
P 8 Захист електричного нагрівача 

резервуару гарячої води  
P 9 

NS-HP80АH1 
Захист 
допоміжного 
нагрівача 1 

NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 

Захист 
допоміжного 
нагрівача 

PA Захист допоміжного нагрівача 2 
Pb Антифрізовий захист 
Pc Помилка температурного 

контролю (результат конфлікту 
між модулем охолодження та 
нагрівання) 

t0t7 Тестування запуску 
dF Розморожування 
d 0 Функціонування повернення масла 
d 1 Стерилізація 
Tp Функція видалення  повітря 
Pp Водяний насос працює 3 хвилини 
Fc Охолоджувач  
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14. Технічні характеристики  
Таблиця 14-1 
 
Модель  NS-HP80АH1 NS-HP120АH3 NS-HP140АH3 
Номінальна 
потужність  

Охолодження Зверніться до технічних даних  
Нагрівання 8кВ 12кВ 14кВ 

Номінальне споживання 7,7кВ 8,2кВ 
ЕІЕ. Нагрівання 1 Номінальне споживання  4,0кВ(400В0 
ЕІЕ. Нагрівання 1 Струм 10А 
PS Високий  4,4Мпа 

Низький 2,6Мпа 
Розміри  (в*ш*д) 900х500х375мм 
Вага Вага нетто 64кг 63кг 

Загальна вага 77кг 75кг 
 
 
З’єднання 

Вхід/вихід води 1-1/4’MBSP 
Спуск води Ніпель шлангу 
Сторона рідкого 
охолоджувача 

Ф9,52мм (3/8дюймів) 

Сторона газового 
охолоджувача 

Ф15,9мм (5/8дюймів) 

Розширювальний бак  Об’єм 6,5Л 
Мінімальний робочий 
тиск 

3 бар 

Насос Тип Із водяним охолодженням 
Рівень звукового тиску 32дБА 
Внутрішній об'єм води 6K 
Запобіжний клапан водяного контуру 3 бар 
Робочий діапазон 
температури води  

Нагрівання  +15 +55 
Охолодження +7 +22 С 

Робочий діапазон 
температури  повітря 

Нагрівання -20 +35 С 
Охолодження +15 +43 С 
Гаряче водопостачання 
тепловим насосом 

-20 +43 С 

Стандартний блок Джерело живлення 380-415В50Гц 
Номінальний робочий 
струм 

Див. інструкцію до зовнішнього блоку 

Резервний нагрівач ЕІЕ. Нагрівання 1 
Номінальне 
споживання 

3,5кВ (230В) 4,0 кВ (400В) 

ЕІЕ. Нагрівання 1 
Струм 

15,2 А 10А 

 
Зверніть увагу:  
- MBSP: Стандарти різьби труб  
- Рівень звукового тиску: В 1 м у передній частині 

блоку (вільні умови) 
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MainControlBoard – Головна  плата управління  
Sanitarytank – Санітарний резервуар 
Black - Чорний 
Red–Червоний  
Fuse - запобіжник 
Powersupply – джерело живлення 
Ferritebead – феррітовий фільтр  
Connecttosanitarytank–з’єднання до санітарного резервуару 
Connecttooutdoorcommunicationport– з’єднання до зовнішнього 
комунікаційного порту 
Connect to on|off switch – з’єднання до перемикача 
Connect to heater belt –з’єнання до поясу нагрівання 
Внутрішній блок Електричний нагрівач 

CB1 32A CB2 32A 
 

Power –Потужність  
Heat – тепло 
Pump – насос 

Boiler – бойлер 
Connect to boiler – під’єднання до бойлеру 
Thermostat – термостат 
White – білий 
Purple – фіолетовий 
Brown – коричневий 
Blue – голубий 
Roomthermostat – кімнатний термостат 
Green – зелений  
Yellow – жовтий 
Orange – помаранчевий 
Runalarm – запуск тривоги 
Solarsignal – сигнал сонячної установки 
Connecttosolarpumpstation – з’єднання до сонячної насосної станції 

Wirecontrol – проводове управління 
Temperaturesensorforrefrigerantliquid – Датчик температури для рідкого 
холодоагенту 
Temperaturesensorforrefrigerantgas – Датчик температури для газового 
холодоагенту 
Temperaturesensorforinletwater –Датчик температури для водозабору 
Temperaturesensorforexchangeroutletwater – Датчик температури для 
теплообмінника води на виході 
Temperaturesensorforoutletwater – Датчик температури для води на виході 
Temperaturesensorforsanitarywater – Датчик температури для сантехнічної 
води 
Temperaturesensorforheating/coolingwater – датчик температури для 
охолодження/нагрівання води 

Nouse – не використовується 
Transin–трансформатор вхід 
Transout – трансформатор вихід 
Reserve – запобіжник 
2-wayvalve – двоходовий клапан 
Contractor – контрактор 
Autoresetthermalprotector – автоматичне скидання теплового захисту 
Manualresetthermalprotector – ручне скидання теплового захисту 
Transformer – трансформатор 
Currentdetector – датчик струму 
Electricheater – електричний нагрівач 
Userinterface – інтерфейс користувача 
Filtercapacitor – конденсатор фільтру 
Circuitbreaker – вимикач 
Leakageprotectionswitch – перемикач захисту від протікання 
Temperaturesense – датчик температури  
Flowswitch – перемикач протоку 
Switch – перемикач 
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Зверніть увагу: Деякі з компонентів виділені пунктирною лінією 
повинні бути обрані для установки у відповідності з номером моделі, 
деякі з них повинні бути вибрані для установки відповідно до потреб 
замовника. 
 
Перемикач захисту від протікання повинен бути під’єднаний до 
джерела живлення.  
Поставка приладу  

 

 

 

 

Опис коду помилок  

Е0 

Помилка потоку води, 

якщо це відбувається 

безперервно протягом 3 
разів, то має бути 

відімкнуто живлення 

Е8 
Помилка потоку води 

(один раз) 
P1 

Захист від високої 

температури на T2B 
P8 

Захист електронного нагрівача 

водяного резервуару 

Е1 Помилка T2 Е9 

Помилка датчика 

температури води на 

вході  теплообмінника 

P2 

захист випаровувача від 

високої температури 
водяного теплообмінника 

на виході 

P9 
Захист електричного нагрівача 

гідравлічного модуля 

Е2 Помилка контролю зв’язку 
Е

А 

Помилка датчика 

температури води на 
виході теплообмінника 

P3 

Захист випаровувача від 

низької температури 

водяного теплообмінника 

на виході 

Pb Захист від обмерзання 

Е3 
Помилка зв’язку із 

зовнішнім блоком 
Еb 

Помилка датчика 

зовнішнього блоку 
P4 

захист випаровувача від 
високої температури 

водяного теплообмінника 

на вході 

Pc 

Помилка температурного 
контролю (результат конфлікту 

між охолоджуючим та 

нагрівальним модулем) 

Е4 Помилка Т2В Еd Фазовий захист P5 
Захист від високої 

температури  на Т1 
t0t7 Тестовий запуск 

Е5 Помилка Т5 ЕE Помилка Eeprom P6 
Захист від високої 

температури на Т1В 
dF Розморожування 

Е6 Помилка Т1 P0 
Захист від високої 

температури на T2 
P7 Захист зовнішнього блоку d0 Функція повернення масла 

Е7 Помилка Т1В       
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MainControlBoard – Головна  плата управління  

Sanitarytank – Санітарний резервуар 
Black - Чорний 
Red – Червоний  
Fuse - запобіжник 
Powersupply – джерело живлення 
Ferritebead – феррітовий фільтр  
Connecttosanitarytank–з’єднання до санітарного резервуару 
Connecttooutdoorcommunicationport – з’єднання до зовнішнього комунікаційного порту 
Connect to on|off switch – з’єднання до перемикача 
Connect to heater belt –з’єнання до поясу нагрівання 

Внутрішній блок Електричний нагрівач 
CB1 32A CB2 32A 
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Power – Потужність  
Heat – тепло 
Pump – насос 
Boiler – бойлер 
Connect to boiler – під’єднання до бойлеру 
Thermostat – термостат 
White – білий 
Purple – фіолетовий 
Brown – коричневий 
Blue – голубий 
Roomthermostat – кімнатний термостат 
Green – зелений  
Yellow – жовтий 
Orange – помаранчевий 
Runalarm – запуск тривоги 
Solarsignal – сигнал сонячної установки 
Connecttosolarpumpstation – з’єднання до сонячної насосної станції 
Wirecontrol – проводове управління 
Temperaturesensorforrefrigerantliquid – Датчик температури для рідкого холодоагенту 
Temperaturesensorforrefrigerantgas – Датчик температури для газового холодоагенту 
Temperaturesensorforinletwater – Датчик температури для водозабору 
Temperaturesensorforexchangeroutletwater – Датчик температури для теплообмінника води на виході 
Temperaturesensorforoutletwater – Датчик температури для води на виході 
Temperaturesensorforsanitarywater – Датчик температури для сантехнічної води 
Temperaturesensorforheating/coolingwater – датчик температури для охолодження/нагрівання води 
Nouse – не використовується 
Transin – вхід трансформатора 
Transout – вихід трансформатора 
Reserve – запобіжник 
2-wayvalve – двоходовий клапан 
Contractor – контрактор 
Autoresetthermalprotector – автоматичне скидання теплового захисту 
Manualresetthermalprotector – ручне скидання теплового захисту 
Transformer – трансформатор 
Currentdetector – датчик струму 
Electricheater – електричний нагрівач 
Userinterface – інтерфейс користувача 
Filtercapacitor – конденсатор фільтру 
Circuitbreaker – вимикач 
Leakageprotectionswitch – перемикач захисту від протікання 
Temperaturesense – датчик температури  
Flowswitch – перемикач потоку 
Switch – перемикач 
 
Перемикач захисту від протікання повинен бути під’єднаний до джерела живлення.  
Поставка приладу  
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Розділ 2 
Система повітряно-водяного теплового насосу (M-Thermal) провідний контролер 

Дякуємо, що придбали наш товар 

Будь-ласка, перед тим, як використовувати наш продукт, ознайомтесь з інструкцією та зберігайте її.  

 

Зовнішній вигляд  

Зверніть увагу:  

Буде розроблено поліпшення зовнішнього дизайну пристрою без попереднього сповіщення про це. 
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1. Застереження  

 

Наступний текст містить в собі інструкцію до 

встановлення приладу, включаючи його 

використання, застереження від особистого та 

майнового пошкодження, а також способи 

використання його правильно та безпечно. Після 

повного розуміння нижчезазначеного 

(ідентифікаторів та іконок), прочитайте текст та 

дотримайтеся наступних правил.  

Застереження: 

Прочитайте наступні застереження уважно перед тим, 

як встановити прилад: 

Нижче зазначені важливі питання безпеки, які 

повинні бути виконані 

А саме:  

- Застереження: Неправильне застосування 

приладу може призвести до особистих та майнових 

ушкоджень 

- Попередження: Неправильне використання 

приладу може призвести до смерті чи тяжкої травми. 

2. Вступ 

Система теплового насосу M-Thermal розроблена 

для того, щоб підтримувати комфортний клімат 

багато років за низьким використанням 

електроенергії. 

Для того, аби забезпечити комфортне 

використання приладу та низьке споживання 

електроенергії, важливо використовувати блоку 

регулювання на блоці теплового насосу. 

 Визначення можливих дій за таймером для 

кожного дня може допомогти вам звести до 

мінімуму споживання енергії. Зверніться до 

вашого установника у разі потреби. 

- Упевніться, що система теплового насосу M-

Thermal працює за найнижчої можливої гарячої 

температури, щоб змогти обігріти вашу будівлю та 

«Автономний обігрівач, налаштований до 

зовнішньої температури» правильно.  

Для цього переконайтеся, що «автономний 

обігрівач, налаштований до зовнішньої 

температури» налаштований дійсно у відповідності 

до навколишнього середовища. Встановлення 

температури правильно допоможе уникнути роботи 

додаткового нагрівача, таким чином тепловий насос 

буде мати достатньо потужності, щоб нагріти ваш  

будинок. Зверніться до розділу «налаштування». 

- Переконайтеся, що санітарна гаряча вода 

нагріта до тієї температури, до якої вам треба. [Ця 

рекомендація відноситься лише до роботи 

резервуара із сантехнічною гарячою водою.] 

Спочатку встановіть 45 С, а потім, використовуючи 

пульт управління, встановіть температуру, яку вам 

потрібно. 

- Переконайтеся, що нагрівання сантехнічної 

води проходить за 1-2 години, переди тим, як ви 

будете використовувати цю воду. [Ця рекомендація 

відноситься лише до роботи резервуара із гарячою 

водою.] 

У випадку, коли, вам потрібно багато води ввечері 

або зранку, увімкніть нагрівання рано вранці або 

рано ввечері. Але рахуйте години, так, щоб вийшли 

невеликі затрати електроенергії. 

Для цього встановіть таймер. 

 

Застереження:  

- Ніколи не дозволяйте намокати 

провідному контролеру. Це може призвести до 

ураження струмом, чи навіть пожежі.  

- Ніколи не натискайте кнопки провідного 

контролеру важкими та гострими предметами. 

Це може призвести до пошкодження 

контролера.  
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- Ніколи не виконуйте перевірку або 

обслуговування дротового контролера 

самостійно, попросіть  зробити це 

кваліфіковану особу. 

 

3. Особливості та функціонування  

Провідний контролер дозволяє вам здійснювати 

повний контроль над вашою установкою. 

Зверніть увагу:  

Деякі функції, описані в цій інструкції можуть 

бути недоступні, або повинні бути недоступні. 

Звертайтеся до свого установника за більш 

детальною інформацією. 

 

3.1 Базові функції контролера 

Базовими функціями контролера є:  

- Вмикати/вимикати прилад 

- Перемикання режиму роботи:  

Нагрівання приміщення  

Охолодження приміщення  

Нагрівання сантехнічної води  

Нагрівання приміщення та сантехнічної води 

Охолодження приміщення та нагрівання сантехнічної 

води  

- Вибір функцій:  

Безшумний режим 

Функція запуску тестового режиму 

Функція видалення повітря 

- Регулювання встановленої температури  

Зверніть увагу:  

Функції «Охолодження приміщення», «Нагрівання 

приміщення» та «нагрівання сантехнічної води» 

можуть працювати лише тоді, коли бути встановлено 

відповідне обладнання.  

3.2 Функціонування годинника 

Годинник функціонує наступним чином:  

1. Годинник 24х годи реального часу 

2. Показник дня тижня  

 

3.3 Функціонування таймеру  

Таймер дозволяє користувачеві 

встановлювати графік роботи приладу 

відповідно до дня та дня тижня.  

 

 

4. Назва та функціонування кнопок  

 
Мал 4-1 

4.1 Кнопка вкл./викл охолодження та 

нагрівання  

Кнопка вкл./викл починає чи закінчує 

роботу охолодження чи нагрівання. 

Якщо, прилад з’єднаний із зовнішнім 

кімнатним термостатом, ця кнопка не 

працює та екран показує іконку  . 

Якщо цю кнопку натискати багато разів, це 

може призвести до поломки приладу.  

Зверніть увагу:  

Натискання кнопки  не впливає на 

роботу нагрівача сантехнічної води. 

Включення на виключення нагрівання 

сантехнічної води виконується через кнопку 

. 

4.2 Кнопка щотижневого таймеру  

Основна функція цієї багатофункціональної 

кнопки включити / відключити у 

запланований час. 

Кнопка, також, використовується, щоб 

запрограмувати контролер. Функціонування 

цієї кнопки залежить від поточного статусу 

контролера або від попередніх дій, 

здійснених оператором.  

4.3 Кнопка безшумного режиму  
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Кнопка вмикає чи вимикає безшумний режим 

Під час цього режиму компресор та вентилятор 

зовнішнього блоку працюють на низькій 

частоті для того, аби зменшити звук роботи 

зовнішнього блоку.  

Коли прилад працює на безшумному режимі, 

іконка відображається на екрані.  

Прилад буде працювати на безшумному режимі, 

коли буде дотримано наступні умови для цього: 

(1) Натиснута кнопка безшумного режиму 

; або (2) коли таймер почне роботу, а також, коли 

період роботи таймеру не довший, ніж 

встановлене значення „7-1“ в «Налаштуваннях». 

4.4 Кнопка встановлення часу  

Кнопка включає чи виключає налаштування 

годинника 

Натисніть кнопку  в нормальному 

режимі, для того, щоб на екрані висвітилися 

налаштування годинника.  

Натискаючи кнопки  та  

вибирайте між днями тижня, годинами та 

хвилинами; включений об’єкт буде 

відображатися на екрані. Кнопками  та 

регулюйте налаштування параметрів 

дати, годин та хвилин. Після врегулювання 

параметрів натисніть кнопку та 

збережіть налаштування і закрийте 

налаштування годинника. Якщо ви 

натиснете  кнопку  та не натиснете 

протягом 10 секунд, ви вийдете із 

налаштувань без збереження заданих 

значень налаштувань. 

4.5 Кнопка нагрівання сантехнічної води  

Ця кнопка вмикає чи вимикає нагрівання 

сантехнічної води  

Ця кнопка не використовується, коли не 

встановлено резервуар для гарячої 

сантехнічної води, іконка «не доступно» 

буде відображатися на екрані. Для того, аби 

встановити резервуар для гарячої 

сантехнічної води, потрібно налаштувати 

значення «0-2»  і «налаштуваннях» - 1. 

Якщо, нагрівання сантехнічної води 

доступне, на екрані з’явиться кнопка . 

Коли використовується тепловий насос для 

того, щоб нагріти резервуар із сантехнічною 

водою, зовнішня температура внутрішнього 

блоку встановлена на 55 С та не може бути 

відрегульована.  

Зверніть увагу:  

 

Натискання кнопки  не впливає на 

роботу нагрівача сантехнічної води. 

Включення на виключення нагрівання 

сантехнічної води виконується через кнопку 

. 

4.6 Кнопка встановлення температури 

сантехнічної гарячої води  

Ця кнопка включає чи виключає параметри 

температури сантехнічної води та працює 

разом із кнопками та для того, 

аби регулювати температуру сантехнічної 

води. Ця кнопка не використовується, коли 

не встановлено резервуар для гарячої 

сантехнічної води, іконка «не доступно» 

буде відображатися на екрані, якщо 

натиснута кнопка . 

Коли температуру встановлено, на екрані 

показані іконки  та , та встановлені 

показники температури водного резервуару 

будуть відображатися, як 

, температура води налаштовуватиметься 

кнопками  та . Натискайте ці 

кнопки кожного разу, коли ви хочете додати 

температуру на 1 С. Після встановлення 
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температури сантехнічної води, натисніть 

кнопку  для того, щоб підтвердити 

встановлені налаштування. Якщо кнопка 

 не була натиснута після встановлення 

температури сантехнічної води, зміна 

встановлених налаштувань не буде 

підтверджена провідним контролером.  

Діапазон встановлення температури 

сантехнічної води є від 35 до 60 С. Якщо 

встановлена температура має показник нижче, 

ніж 35 С, то все одно задається температура із 

показником 35 С. Якщо задана температура є 

із показником вище 60 С, то задається 

температура із показником 60 С. 

За початковими налаштуваннями температура 

сантехнічної води є 45 С.  

4.7 Кнопка нагрівання/охолодження приміщення 

 
Ця кнопка дозволяє перемикати режими між 

нагріванням та охолодженнями. Початковий 

режим  - є режим нагрівання.  

Якщо, прилад поєднано із зовнішнім 

кімнатним термостатом, ця кнопка не працює 

та показана іконка . 

Якщо прилад працює в режимі охолодження, 

то на екрані відображається іконка , а 

якщо в режимі нагрівання  - то іконка . 

Якщо прилад не працює – то іконка 

позначення модулю зникне через 5 секунд.  

Якщо не було встановлено вентиляторний 

доводчик, або його не було вибрано в 

«налаштуваннях», кнопка 

позначатиме лише режим нагрівання, а режим 

охолодження буде недоступний. Якщо цю 

кнопку перемикнути на охолоджуючий режим, 

то на екрані буде показано надпис «не 

доступно», для того, щоб показати, що ця 

функція є недоступною. 

Іконки, що відображаються на екрані, 

позначаючи режими (охолодження 

приміщення, нагрівання приміщення, 

нагрівання сантехнічної води, охолодження 

приміщення та нагрівання сантехнічної води, 

нагрівання приміщення та нагрівання 

сантехнічної води) показані в таблиця 4-1.  

 

 

 

Таблиця 4-1 
Модуль Відображає

ться на 
екрані 

Індикатор 
роботи

 

Приміка 

Охолодж
ення 
приміщен
ня 

Показано 
іконку 

охолоджен
ня 
приміщенн
я 

Індикатор 
роботи 

 
включено  

Натисніть 
кнопку 
вкл/викл

для того, 
аби 
включити 
чи 
виключит
и роботу 
охолодже
ння 
приміщен
ня 

Нагріван
ня 
приміщен
ня 

Показано 
іконку 

 
нагрівання 
пиміщення 

Індикатор 
роботи 

 
включено 

Натисніть 
кнопку 
вкл/викл 

для того, 
аби 
включити 
чи 
виключит
и роботу 
нагріванн
я 
приміщен
ня 

Нагріван
ня 
сантехніч
ної води 

Показана 

іконка 
нагрівання 
сантехнічн
ої води 

Індикатор 
роботи 

 
виключено 

Натисніть 
кнопку 

 
нагріванн
я 
сантехніч
ної води 
для того, 
шоб 
вімкнути, 
чи 
вимкнути 
нагріванн
я води. 
Після 
того, як 
ви 
увімкнул
и режим 
нагріванн
я 
сантехніч
ної води, 
кнопка 

 
нагріванн
я/охолод
ження 
приміщен
ня не є 
доступно
ю. 

Охолодж
ення 
приміщен
ня та 
нагріванн

Показано 

іконку  
нагрівання 

Індикатор 
роботи 

 

Натисніть 
кнопку 

 
нагріванн
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я 
сантехніч
ної води 

сантехнічн
ої води та 
іконка 

охолоджен
ня 
приміщенн
я 

включено я 
сантехніч
ної води 
для того, 
шоб 
вімкнути, 
чи 
вимкнути 
нагріванн
я води. 
Натиснят
ь кнопку 

 
вкл/викл  
для того, 
щоб 
увімкнут
и чи 
вимкнути 
режим 
охолодже
ння 
приміщен
ня.  

Нагріван
ня 
приміщен
ня та 
нагріванн
я 
сантехніч
ної води  

Показано 

іконку  
нагрівання 
сантехнічн
ої води та 
іконку 

нагрівання 
приміщенн
я.  

Індикатор 
роботи 

 
включено 

Натисніть 
кнопку 

 
нагріванн
я 
сантехніч
ної води 
для того, 
шоб 
вімкнути, 
чи 
вимкнути 
нагріванн
я води. 
Натиснят
ь кнопку 

 
вкл/викл  
для того, 
щоб 
увімкнут
и чи 
вимкнути 
режим 
нагріванн
я 
приміщен
ня. 

 

4.8 Кнопка встановлення температури для нагрівання чи 

охолодження приміщення  

Ця кнопка включає чи виключає режим налаштувань 

температури нагрівання/охолодження приміщення та працює 

разом із кнопками  та для того, щоб  

налаштувати температуру разом із температурою води на 

виході внутрішнього блоку.  

Коли температура води охолодженого модуля встановлена, 

на екрані відображається іконка та . Коли 

температура води нагрівного модуля встановлена, на екрані 

відображається іконка та . Зазначена 

температура відображається на екрані . 

Температуру можна встановлювати кнопками  та 

. Натискайте ці кнопки, для того, щоб регулювати 

температуру на 1 С. Після встановлення температури 

натисніть кнопку  для того, щоб зберегти 

налаштування. Якщо кнопка  не була натиснута 

після встановлення температури сантехнічної води, зміна 

встановлених налаштувань не буде підтверджена провідним 

контролером. 

Діапазон встановлення температури води може бути 

від 7 С до 22 С для режиму охолодження приміщення. 

Температура буде встановлена 7 С, якщо температура 

буде нижче, ніж 7 С, також і якщо температура буде 

встановлена, як 22 С, якщо температура вище 22 С.  

 

Діапазон встановлення температури води може бути 

від 25 С до 55 С для режиму нагрівання приміщення. 

Температура буде встановлена 25 С, якщо 

температура буде нижче, ніж 25 С, також і якщо 

температура буде встановлена, як 55 С, якщо 

температура вище 55 С.  

 

Зверніть увагу:  

- Якщо, тепловий насос використовується для 

нагрівання сантехнічної води, температура вихідної води 

у внутрішньому блоці є 55 С та не може бути змінена. 

- Якщо не було встановлено вентиляторний 

доводчик, або його не було вибрано в «налаштуваннях», 

кнопка позначатиме лише режим нагрівання, а 

режим охолодження буде недоступний. Якщо цю кнопку 

перемикнути на охолоджуючий режим, то на екрані буде 

показано надпис «не доступно», для того, щоб показати, 

що ця функція є недоступною.  

4.9 Кнопка меню  

Ця кнопка включає та виключає меню налаштування 

функцій контролера.  

Значення в меню можуть бути змінені лише тоді, коли 

прилад підключено до джерела живлення, а зміни 

можуть бути доступні лише тоді, коли прилад буде 

вимкнено з мережі, а потім знову підключено.  

Натисніть кнопку для того, аби увійти в меню 

налаштувань контролера, спочатку налаштовуються 

режим нагрівання сантехнічної гарячої води та режим 

нагрівання/охолодження приміщення, функціонування 

дезінфекції та безшумний режим. Коли установник 

увійде в меню налаштувань, на екрані буде показана 

іконка .  

 
Код першого рівня Код другого рівня Значення коду 
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Мал 4-2 

Меню використовує 3-хсекційні та 4-х номерові значення, 

як це показано на Мал 4-2. Перший код  - це перший рівень 

меню; Другий код – це другий рівень меню, третій та 

четвертий коди – це відповідне значення попередніх двох 

кодів. Меню першого рівня керується кнопкою . 

Меню другого рівня керується кнопкою . 

Значення меню описано в останніх двох цифрах коду. Якщо 

значення меню потрібно змінити, то на екрані спершу буде 

показано значення, яке було встановлено спочатку чи 

попереднє. Використовуйте кнопки та   для 

того, аби зазначити значення налаштувань.  Якщо, під час 

налаштувань параметрів, екран спалахнув, натисніть кнопку 

 для того, щоб підтвердити,  і значення не буде 

більше спалахувати. Якщо встановлені значення не були 

підтверджені натисканням кнопки , то всі коди 

залишаться в початкових налаштуваннях.  

Вихід із меню налаштувань: (1) Натисніть кнопку 

для того, аби вийти  із меню налаштувань, якщо контролер 

знаходиться в меню налаштувань режимів. Або (2) Нічого 

не натискайте, він сам автоматично вийде із меню 

налаштувань.  

 

4.10 Кнопка перевірки  

Кнопка дозволяє включити чи виключити функцію 

перевірки роботи контролера.  

Натиснувши цю кнопку (один раз) можна швидко 

перевірити роботу параметрів чи несправність чи код 

помилки. Коли все перевірено, натисніть кнопки чи 

 для циклічної перевірки всіх параметрів системи. 

Натисніть ще раз, та вийдіть із налаштувань перевірки.  

4.11 Кнопка вверх  

Кнопка використовується для того, щоб піднятись вверх на 

одну сторінку. В меню налаштувань режимів, вона служить 

для того, щоб налаштувати код першого меню. В режимі 

перевірки – для того, щоб піднятися вверх на один із 

перевірених параметрів.  

Натисніть цю кнопку та тримайте протягом 10 хвилин, та 

система увійде в первинний режим роботи обігріву підлоги, 

іконка буде повільно мерехтіти.  

4.12 Кнопка донизу  

Кнопка використовується для того, щоб спуститись вниз 

на одну сторінку. В меню налаштувань режимів, вона 

служить для того, щоб налаштувати код другого меню. 

В режимі перевірки – для того, щоб спуститись вниз на 

один із перевірених параметрів.  

4.13 Кнопка збільшення  

Ця кнопка служить для того, щоб збільшити значення 

поточного числа. 

Під час налаштувань температури, ця кнопка може 

бути використана для того щоб збільшити значення 

температури. Якщо, натискання кнопки становить 1 

секунду, температура підніметься на 1 С/F за 0,2 

секунди.  

Під час налаштувань температури, ця кнопка може 

бути використана для того щоб збільшити значення 

часу. Якщо, натискання кнопки становить 1 секунду, 

температура підніметься на 1 годину чи на 1 хвилину 

за 0,2 секунди.  

Під час налаштувань днів тижня, ця кнопка дозволяє 

збільшити на 1 день.  

Під час налаштувань параметрів меню, натискаючи 

цю кнопку, ви переходите на 1 параметр вперед.  

4.14 Кнопка зменшення  

 

Ця кнопка служить для того, щоб зменшити значення 

поточного числа. 

Під час налаштувань температури, ця кнопка може 

бути використана для того щоб зменшити значення 

температури. Якщо, натискання кнопки становить 1 

секунду, температура зменшиться  на 1 С/F за 0,2 

секунди.  

Під час налаштувань температури, ця кнопка може 

бути використана для того щоб зменшити значення 

часу. Якщо, натискання кнопки становить 1 секунду, 

температура зменшиться на 1 годину чи на 1 хвилину 

за 0,2 секунди.  

Під час налаштувань днів тижня, ця кнопка дозволяє 

зменшити на 1 день.  

Під час налаштувань параметрів меню, натискаючи 

цю кнопку, ви переходите на 1 параметр назад. 

4.15  
Після зміни значення кожного з налаштувань, 

натисніть цю кнопку, для того, щоб зберегти зміни. 

Якщо, ви забули натиснути цю кнопку, всі змінені 

параметри не будуть доступні, та всі налаштування 

будуть доступні у попередньому вигляді. 

4.16 Кнопка блокування  

Натисніть цю кнопку, для того, щоб заблокувати інші 

кнопки. Якщо натиснути будь-яку із інших кнопок, на 

екрані буде показано надпис «не доступно», для того, 

щоб показати, що вона недоступна. Натисніть цю 

кнопку ще раз та розблокуйте інші кнопки.  

4.17 Кнопка перезапуску  
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Натисніть цю кнопку для того, щоб перезапустити 

провідний контролер, та повернутися до початкових 

налаштувань із фабрики.  

5. Назва та функціонування іконок  

5.1 Іконка режиму охолодження приміщення  

Іконка, яка ідентифікує поточний робочий режим 

охолодження приміщення 

5.2 Іконка режиму нагрівання приміщення  

Іконка, яка ідентифікує поточний робочий режим 

нагрівання приміщення 

5.3 Іконка режиму нагрівання сантехнічної води  

Іконка, яка ідентифікує поточний робочий режим 

нагрівання сантехнічної води. 

5.4 Іконка насосу  

Іконка, яка ідентифікує, що циркуляційний насос 

працює. 

5.5 Іконка компресора  

Ця іконка ідентифікує, що компресор у зовнішньому 

блоці активний. 

5.6 Іконка безшумного режиму  

Ця іконка ідентифікує, що активований на даний час 

режим  - є безшумний режим.  

 

5.7 Іконка дезінфекції  

Ця іконка ідентифікує, що режим дезінфекції 

активовано. 

5.8 Іконка розморожування  

Ця іконка ідентифікує, що режим розморожування 

активовано.  

5.9 Іконка антифризінгового режиму  

Ця іконка ідентифікує, що режим антифрізінгу 

активовано.  

5.10 Іконка тижневого таймеру  

 
Ці таймери визначають роботу та дату тижневого 

таймеру. Ці іконки  

визначають дату, яка була зазначена на таймері. Ці 

іконки визначають 

роботу в цей день.  

Після того, як ви зайдете в налаштування цього 

таймеру, на екрані з’явиться відповідна дата. Коли 

дата, яка була встановлена на таймері прийде, 

лампочка буде повільно миготіти, щоб показати, що 

день має дію встановлену таймером. 

Якщо, день, встановлений на таймінгу, прийшов, то 

загоряється номер лампочки, та буде таким же, як і 

номер операції таймеру. 

Наприклад, на тиждень, в понеділок, четвер, суботу 

бути встановлено таймер через провідний контролер, 

та на вівторок було встановлено 3 операції. В 

понеділок, четвер та суботу лапочка буде горіти на 

дротовому контролерові, в у вівторок лампа буде 

горіти повільно та відповідні лампи  будуть горіти 

світліше та синхронно та відображатимуть 3 операції.  

5.11 Іконка електричного нагрівання резервуару 

сантехнічної води  

Іконка ідентифікує, що електричний нагрівач 

резервуару із гарячою сантехнічною водою активний. 

Електричний нагрівач забезпечує додаткове 

нагрівання резервуару із сантехнічною гарячою 

водою. 

Електричний нагрівач розташований в резервуарі 

сантехнічної гарячої води. 

Іконка не використовується, коли цей резервуар не 

встановлено. 

5.12 Іконка початкового ступеня додаткового нагрівача 

 
Ця іконка ідентифікує, що початкова ступінь 

додаткового нагрівача внутрішнього блоку працює, 

коли є високий попит на потужність нагріву. 

Додатковий нагрівач забезпечує додаткову потужність 

нагрівання у випадку низької зовнішньої температури 

(високе теплове навантаження). 

5.13 Іконка другого ступеня додаткового нагрівача  

 

Ця іконка ідентифікує, що друга ступінь додаткового 

нагрівача внутрішнього блоку працює, коли є високий 

попит на потужність нагріву. 

Додатковий нагрівач забезпечує додаткову потужність 

нагрівання у випадку низької зовнішньої температури 

(високе теплове навантаження). 

5.14 Відображення налаштованої температури 

 
Дисплей відображає поточну установлену 

температуру. 

Коли налаштовується температура (вихідна 

температура охолоджуючого або нагріваючого 

режиму, встановлена температура резервуару із 

сантехнічною водою), відповідна встановлена 

температура відображається на екрані. 

Умови виходу: (1) Після встановлення температури 

натисніть кнопку  для підтвердження; або (2) 

якщо, ви не встановили температуру, зачекайте 10 
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секунд, та пристрій сам вийде із налаштувань 

автоматично. 

5.15 Відображення температури на екрані  

На екрані зазвичай відображається температура 

вихідної води внутрішнього блоку, коли ніяка кнопка 

не натиснута. 

Зазвичай провідний контролер відображає на екрані 

температуру вихідної води внутрішнього блоку.  

В стані перевірки роботи, буде відображатися 

інформація, яка перевіряється (температура чи код 

помилки). 

5.16 Іконка зовнішнього джерела тепла  

Зовнішнє джерело тепла включає в себе сонячну 

енергію, газовий бойлер і т.д. Ця іконка показує, що 

зовнішнє джерело тепла було встановлено.  

Коли встановлена панель сонячної установки, екран 

показує наступну іконку . Коли 

встановлено газовий бойлер, екран показує наступну 

іконку . Коли ці дві установки були 

встановлені – на екрані показано іконку . 

Коли сонячна енергія використовується для обігріву 

резервуар із сантехнічною водою,  іконка 

 повільно миготить, а коли 

використовується газовий бойлер для обігріву 

приміщення, то миготить іконка . 

5.17 Іконка кімнатного термостату  

Ця іконка показує, що зовнішній кімнатний термостат 

с високим пріоритетом контролює вашу установку. 

Цей термостат може зупиняти чи починати 

охолодження чи нагрівання або змінювати режим 

роботи (нагрівання/охолодження).  

Коли під’єднаний зовнішній кімнатний термостат із 

високою пріоритетністю, таймер 

нагрівання/охолодження приміщення не функціонує. 

5.18 Дисплей годинника  

Дисплей годинника відображає поточний час  

Коли таймер читається чи програмується, дисплей 

годинника показує на екрані час дії.  

5.19 Код меню та дисплей значень  

Перший та другий код показують перший та 

відповідно другий рівень меню списку налаштувань.  

Останні два номера відображають значення першого 

та другого коду.  

5.20 Індикатор роботи  

Лампочка індикатора роботи приладу виключена, 

якщо не працює жодний із наступних режимів: 

охолодження приміщення, нагрівання примішення, 

охолодження приміщенння та нагрівання сантехнічної 

води, нагрівання приміщення та нагрівання 

сантехнічної води. 

Лампочка індикатора роботи приладу включена, якщо 

працює один із наступних режимів: охолодження 

приміщення, нагрівання примішення, охолодження 

приміщенння та нагрівання сантехнічної води, 

нагрівання приміщення та нагрівання сантехнічної 

води. 

 

Під час того, як інші режими можуть бути активовані. 

Якщо прилад не функціонує, то лампочка  

індикатору роботи шводко миготить, а на екрані 

температури висвічується код помилки . 

Якщо сталась помилка у функціонування між 

контролером та приладом, лампочка індикатор роботи 

 буде швидко миготіти.  

Лампочка виключена, якщо виключен прилад.  

5.21 Іконка внутрішньої температури підігріву підлоги 

 
Іконка визначає перевірку параметрів внутрішньої 

температури підігріву підлоги. 

Якщо починаєтьс яробота підігріву підлоги, то іконка  

 буде повільно миготіти.  

5.22 Іконка охолодження приміщення та нагрівання 

сантехнічної води  

Ці дві іконки показуєть поточний режим роботи 

охолоджння та нагрівання сантехнічної води.  

5.23 Іконка нагрівання приміщення та нагрівання 

сантехнічної води  

Ці дві іконки показують поточний режим роботи 

нагрівання приміщення та нагрівання сантехнічної 

води. 

5.24 Іконка вимкнення роботи таймеру  

Ця іконка  показує, що всі операції таймеру не 

активовані.  

5.25 Іконка блокування  

Ця кнопка блокує всі кнопки за допомого кнопки  

5.26 Іконка не доступності  

Ця іконка показується на екрані, коли якась операція 

не встановлена, або функція недоступна.  
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6. Встановлення контролера  

Після початкової установки, користувач може внести дані 

стосовно години та дня тижня. 

Контролер обладнанний таймером, щоб користувач міг 

регулювати час роботи приладу. Встановлення дня тижня 

та години потрібно для того, щоб змогти користуватися 

таймером.  

6.1 Встановлення годинника  

- Утримуйте кнопку годинника  

- Відкриється годинник та замиготить індикатор дня 

тижня.  

- Користуючись кнопками  та для того, 

щоб переключати тижні, години та хвилини.  

- Користуйтеся кнопкою  та для того, 

щоб змінювати параметри дня тижня, годин хвилин. 

- Натисніть кнопку для того, щоб підтвердити 

зміни.  

Для того, щоб зміни не збереглися, натисніть кнопку 

. Якщо протягом 1 хвилин не було натиснуто жодну 

кнопку, години та дні тижня зберігаються,як у попередніх 

налаштуваннях.  

Зверніть увагу:  

Годинник треба налаштовувати внучну. 

6.2 Встановлення таймеру  

Дня того, щоб встановити таймер перейдіть до розділу 

«Таймер». 

7. Опис операційного модуля  

7.1 Нагрівання приміщення  

В цьому режимі, нагрівання буде активовано за встановленою 

температурою води. Температура зазначається вручну. 

7.2 Охолодження приміщення  

 

В цьому режимі, охолодження буде активовано за встановленою 

температурою води. Температура зазначається вручну. 

Зверніть увагу:  

Переключення режимів із нагрівання на охолодження може бути 

здійснено за допомогою кнопки або зовнішнього 

кімнатного термостату. 

7.3 Нагрівання сантехнічної води  

В цьому режимі, прилад постачає гарячу воду до резервуару, коли 

режим охолодження або режим нагрівання приміщення досяг 

встановленої температури. Якщо це потрібно, то електричний 

нагрівач рещервуару забезпечить його додаткове нагрівання.  

Температура гарячої сантехнічної води встановлюється вручну. 

Зверніть увагу:  

- Для того, щоб забезпечити наявніть гарячої води весь 

день, рекомендується нагрівати воду регулярно. 

- Нагрівання сантехнічної гарячої води не можливе, 

якщо не встановлено резервуар для цього. 

- Коли іконка миготить, гаряча вода 

постачається в резервуар за вопомогою сонячної 

установки, а не установки M-Thermal. 

7.4 Нагрівання приміщення та нагрівання сантехнічної води 

. 

В цьому режимі, установка M-Thermal забезпечує 

нагрівання приміщення та нагрівання сантехнічної води 

відповідно до пріоритетності цих двох режимів. Їх 

пріоритетність визначається значенням налаштувань «1-0».  

7.5 Охолодження приміщення та нагрівання 

сантехнічної води . 

В цьому режимі, установка M-Thermal забезпечує 

охолодження приміщення та нагрівання сантехнічної води 

відповідно до пріоритетності цих двох режимів. Їх 

пріоритетність визначається значенням налаштувань «1-1».  

7.6 Розморожування  

Нагрівання приміщення, нагрівання сантехнічної води чи 

нагрівання приміщення та нагрівання сантехнічної води, 

заморожування зовнішнього теплообмінника може 

викоруватись завдяки низькій зовнішній температурі. 

Якщо стався такий ризик, то система переходить в режим 

розморожування. При виникненні такої ризик, система 

переходить в режим розморожування. Змінюється цикл і 

тепло подається від внутрішньої системи, щоб запобігти 

замерзанню зовнішнього системи. Допоміжний нагрівач 

встановлений у внутрішньому блоку буде включений 

протягом роботи розморожуючого режиму, щоб 

забезпечити додаткове нагрівання, а потім вимкнеться, 

коли цикл розморожування буде завершено. Після 10ти 

хвилин роботи розморожування, система повертається до 

поперднього режиму роботи.  

7.7 Безшумний режим  

Безшумний режим означає, що прилад працює за низької 

потужності, так, що звуків працюючого приладу майже не 

чутно. Це означає, також, що внутрішне опалення та 

потужність охолодження також знижується. Пам’я тайте 

про це, коли ви визначаєте рівень опанення всередині.  

7.8 Функціонування дезінфекції  

Коли на екрані з’єявляється іконка , функція 

дезінфекції увімкнена. Якщо, встановлена температура 

дезинфекції вище 50 °С, електричний нагрівач буде 

включено, щоб забезпечити додаткове нагрівання.  
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7.9 Функція антифрізового захисту  

Коли на екрані з’явояється іконка  - це значить, що 

функція антифризінгу активована. Прилад або додатковий 

обігрівач працює відповідно до конрольної логіки 

функціонування антифрізового захисту  

 

8. Робота блоку регулювання 

8.1 Робота в ручному режимі 

В ручному режимі, користувач вручну контролює 

налаштування установки. Останнє налаштування 

залишається активним допоки користувач не змінить 

їх, або допоки таймер не буде запрограмований на 

інші налаштування.  

Контролер може бути використаний для широкого 

спектра установок, можна вибрати функцію, яка не 

доступна на вашій установці. В цьому випадку 

з’явиться іконка  

8.2 Включення та налаштування охолодження 

приміщення  

 

- Використовуйте кнопку для того, щоб 

переключати режими охолодження чи нагрівання. На 

екрані з’являтиметься кнопка  чи  

- Використовуйте кнопку для того, щоб 

перейти в налаштування температури води, встановлена 

температура буде відображатись на екрані.  

- Користуйтеся кнопкою  та для того, 
щоб змінювати параметри температури. 

Діапазон температури для охолодження 7-22 С. 
Діапазон температури для нагрівання 25-55С. 
Зверніть увагу:  
Якщо прилад працює в режимі нагрівання 
сантехнічної води, температура води у внутрішньому 
блоці не може бути відрегульована. Температура води 
за початковими налаштуваннями є 55 С.  

- Використовуйте кнопку для того, щоб 
підтвердити встановлену температуру.  

- Увімкнуть прилад за допомогою кнопки . 

Увімкнеться лампочка індикатора роботи .  
Зверніть увагу:  
Коли прилад під’єднано до зовнішнього кімнатного термостату, 

кнопки  та не працюють, а на екрані 

показана іконка .  В цьому випадку,  зовнішній 
кімнатний термостат вмикає та вимикає прилад, а також визначає 
режим роботи (нагрівання чи охолодження). 

8.3 Вибір та встановлення нагрівання сантехнічної води 

 

- Використовуйте кнопку для того, щоб 

активувати нагрівання води, іконка з’явиться на 
екрані. 

- Використовуйте кнопку для того, щоб перейти до 
налаштувань температури резервуара із сантехнічною 
водою та відповідна налаштована температура 
з’явиться на екрані 

- Користуйтеся кнопкою  та для того, 
щоб змінювати параметри температури. 

- Діапазон температури для сантехнічної води є 35-60 С. 

- Використовуйте кнопку для того, щоб 
підтвердити встановлену температуру.  

- Натисніть кнопку для того, щоб деактивувати 

нагрівання сантехнічної води, іконка зникне з 
екранів.  

Зверніть увагу:  

Зазначаємо, що натиснення кнопки не має 
ніякого впливу на нагрівання сантехнічної води. 
Нагрівання сантехнічної води включається чи 

виключається через кнопку . 
8.4 Включення на налаштування нагрівання 
приміщення та нагрівання сантехнічної води 

.  

Відповідно до кроків зазначених у пунктах 8.2 увімкніть 

та налаштуйте нагрівання приміщення .  

Відповідно до кроків зазначених у пунктах 8.3 виберіть на 

налаштуйте нагрівання сантехнічної води . 

Встановіть значення «1-0» для пріоритетності нагрівання 

приміщення чи сантехнічної води  

Прилад буде працювати відповідно до виставленої 
пріоритетності нагрівання приміщення чи сантехнічної 
води.  

8.5 Включення та налаштування охолодження 
приміщення та нагрівання сантехнічної води 

 
Відповідно до кроків зазначених у пунктах 8.2 увімкніть 

та налаштуйте охолодження приміщення .  
Відповідно до кроків зазначених у пунктах 8.3 виберіть на 

налаштуйте нагрівання сантехнічної води . 
Встановіть значення «1-1» для пріоритетності 
охолодження приміщення чи нагрівання сантехнічної 
води  
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Прилад буде працювати відповідно до виставленої 

пріоритетності охолодження приміщення чи 

нагрівання сантехнічної води.  

8.6 Безшумний режим роботи  

Натисніть кнопку  для того, щоб активувати 

безшумний режим роботи. Іконка  з’явиться на 
екрані.  

8.7 Відображення температури та коди помилок  
 

Натисніть кнопку  для того, щоб перевірити 
режим роботи, відповідну температуру та код 

помилки, що відобразиться на екрані . 

Використовуйте кнопки та для того, щоб 
переключати температуру та коди помилок.  
 
Послідовність відображення на екрані: температура 

зворотної води у внутрішньому блоці, температура 

води на виході з охолоджувача водяного 

теплообмінника, вода на виході із внутрішнього 

блоку, температура води в резервуарі, температура 

води на виході циркуляції підігрівання підлоги, 

температура охолоджувача на виході, температура 

охолоджувача на вході, зазначена температура 

водяного резервуару, встановлена температура 

вихідної води внутрішнього блоку, температура 

зовнішнього середовища внутрішньої сторони, останні 

три коди помилок несправностей. Якщо, датчик 

температури циркуляції внутрішнього нагрівання 

підлоги не встановлено, під час перевірки ця 

температура буде відображатися, як „-“ на місці 

відображення іконки . 

Перевірка та послідовність відображення її на екрані 

описано в таблиці 8-1. 
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Таблиця 8-1  

Послідовність Вміст Спосіб відображення та положення  

1 Температура 

поворотної води у 

внутрішньому блоці 

Під час встановлення температури поворотної води у внутрішньому блоці 

з’являється іконка , а температура буде відображатися на іконці  

2 Температура води на 

виході з 

охолоджувача 

водяного 

теплообмінника 

Іконка температури вихідної води теплообмінника у внутрішньому блоці 

з’являється на екрані, а температура буде відображатися на іконці  

3 Температура води на 

виході із 

внутрішнього блоку 
Іконка температури води на виході із внутрішнього блоку, а температура 

буде відображатися на іконці  

4 Температура води в 

резервуарі 

Іконка температури води в резервуарі, а температура буде відображатися на 

іконці  

5 Температура води на 

виході циркуляції 

підігрівання 
Іконка  температури води на віході циркуляції підігрівання, а температура 

буде відображатися на іконці  

6 Температура 

охолоджувача на 

вході у внутрішньому 

блоці 

Іконка температури охолоджувача на вході у внутрішньому блоці, а 

температура буде відображатися на іконці  

7 Температура 

охолоджувача на 

виході Іконка відображення температури охолоджувача на виході, а температура 

буде відображатися на іконці  

8 Встановлена 

температура води в 

резервуарі Іконки та будуть відображатися на екрані, , а температура буде 

відображатися на іконці  

9 Встановлена 

температурах вихідної 

води внутрішнього 

блоку 
Іконки та з’являються на екрані, а температура буде відображатися на 

іконці для режиму охолодження приміщення. Іконки та 

з’являються на екрані, а температура буде відображатися на іконці для 

режиму нагрівання приміщення. 

10 Температура 

внутрішньої сторони  

UI виміряють температуру у будь-який час та відображають її на іконці 

 
11 Несправність або код 

помилки  Несправність чи код помилки відображається на екрані на іконці  

12 

Несправність чи код помилки відображається на екрані на іконці  

13 

Несправність чи код помилки відображається на екрані на іконці  
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Перевірка може виявити останні три коди помилок, перший 

код це буде найостанніша помилка. Якщо станеться нова 

несправність чи помилка, тоді перший код зміститься на 

другу позицію, а ця нова помилка чи несправність займе 

першу позицію. 

Якщо, індикатор роботи швидко миготить, це означає, що 

спрацював сигнал тривоги, перший перевірений код – код 

поточної помилки; якщо індикатор роботи не миготить, то 

перший перевірений код  - є кодом помилки, яка сталася до 

того. 

Натисніть кнопку знову для того, щоб залишити 

режим перевірки, або якщо не натискати будь-які кнопки 

протягом 30 секунд – контролер автоматично покине режим 

перевірки.  

8.8 Робота таймеру  

В режимі роботи таймеру, установка контролюється 

таймером. Дії запрограмовані в таймері будуть 

виконуватися автоматично. 

Таймер слідує завжди останній команді, допоки не буде 

надана нова команда. Це означає, що користувач може 

скасувати останню запрограмовану команду в ручному 

режимі.Таймер відновить контроль над установкою, як 

тільки буде встановлена наступна запрограмована команда 

для таймеру.  

Зверніть увагу:  

- Використовуйте кнопку для того, щоб 

включити чи вимкнути таймер. Скасувати роботу таймеру 

можна кнопкою . Ця кнопка лише скасовує 

роботу таймеру до того моменту, поки не буде 

запрограмовано наступну дію. 

Застереження:  

- Таймер працює за заданий час, тому є дуже 

важливим встановити правильно години та дні тижня. 

- Після того, як станеться збій у живленні, 

запрограмовані дії таймеру не зникнуть, отже не треба 

знову перелаштовувати таймер. 

8.9 Що може робити таймер? 

- Нагрівання на охолодження приміщення  

Увімкніть потрібний режим на таймері. А також 

установіть таймер. Можна установити 5 дій на день, тобто 

35 дій на тиждень.  

Зверніть увагу:  

Коли прилад під’єднано до зовнішнього кімнатного 

термостату, таймера розкладу для охолодження 

приміщення та його опалення буде скасовано 

зовнішнімкімнатнимтермостатом. 

-  Безшумний режим  

Вмикає або вимикає цей режим від час зазначеного в 

таймері часу. За один режим може бути встановлено п’ять 

дій, ці дії повторюються кожен день. 

- Нагрівання сантехнічної води  

Вмикає або вимикає цей режим від час зазначеного в 

таймері часу.За один режим може бути встановлено п’ять 

дій, ці дії повторюються кожен день. 

Застереження:  

Запрограмовані дії не зберігаються відповідно до їх 

таймінгу, а відповідно до часу їх програмування. Це 

означає, що дія, яка була запрограмована першою – має 

номер 1, навіть, якщо існують інші номера 

запрограмованих дій.  

- Якщо таймер вимикає нагрівання чи охолодження 

приміщення,  то контролер також виключається. Але 

майте на увазі, що це ніяк не впливає не нагрівання 

сантехнічної води . 

8.10 Що не може робити таймер?  

Таймер не може змінювати режим роботи із 

охолодження приміщення на нагрівання приміщення 

чи навпаки.  

8.11 Як перервати запрограмовані дії  

Для того, щоб зрозуміти поведінку вашої установки, 

коли таймер включений, важливо запам’ятати, що  

«остання» запрограмована команда скасовує 

«попередньо» запрограмовану команду та залишає її 

активної допоки не буде запрограмовано «нову» 

команду.  

Наприклад: Уявімо, що поточний час є 17:30, а дії 

запрограмовано на 13:00, 16:00 та 19:00. «Остання» 

запрограмована команда (16:00) скасовує 

«попередню» команду (13:00) та залишається 

активною допоки не настане час «наступної» 

запрограмованої команди «19:00».  

Отже, для того, щоб дізнатися поточне налаштування, 

слід подивитися запрограмовану останню команду. 

Стає ясно, що «остання» запрограмована команда 

може датуватися наступним днем раніше. 

9. Таймер  

За нормального стану приладу, натисніть кнопку та 

тримайте протягом 5 секунд, вона закриє чи відкриє 

функції таймеру. Коли функції таймеру неактивні – екран 

показує іконку .  

Для того, щоб залишити налаштування таймеру без 

збереження натисніть кнопку .  

Якщо, не буде натиснута жодна кнопка протягом 30 

секунд, то таймер повернеться до своїх попередніх 

налаштувань. 

Кожний цикл має 7 днів та починається із неділі і триває 

до Суботи, За день можна встановити до 5ти операцій.  

9.1 Тижневий таймер 

Натисніть кнопку для того, щоб увійти в щотижневі 

налаштування таймеру, та увійдіть до першого кроку. Під 

час налаштувань тижневого таймеру натискайте кнопку 

 для того, щоб подивитись на попередні кроки, та 
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кнопку для того, щоб подивитись наступну кроки, а 

натискаючи кнопки та , ви можете 

регулювати значення кожного налаштування, і відповідно 

кнопкою підтвердити збереження внесених 

значень.  

Крок 1: Іконки всіх днів тижня 

 включені, і всі операції 

на кожен день встановлюються одночасно. Якщо, 

попередні налаштування кожного дня тижня є такими ж 

самими, іконка роботи буде відображатися. Якщо, 

попередні налаштування кожного дня тижня не однакові, 

іконки роботи будуть вимкнені. Використовуйте кнопки 

та , для того, щоб вибрати день тижня 

, всі іконки разом із 

запрограмованими функціями будуть горіти, іконки 

вибраних днів будуть миготить, а всі вибрані операції днів 

тижня будуть горіти. Перейдіть до іконки дня тижня, який 

вам потрібно встановити, потім натисніть кнопку  

для того, щоб перейти на Крок 2, потім іконка вибраного 

дня тижня та операції буде горіти.  

Крок 2: Використовуйте кнопки та для 

того, щоб вибрати іконку операцій

, потім вибрана іконка буде 

миготіти. Перейдіть до іконки операції, яку вам потрібно 

встановити, потім натисніть  , для того, щоб 

перейти до Кроку 3 або натисніть , щоб 

повернутися назад на Крок 1.  

Крок 3: Використовуйте  кнопки та для 

того, щоб встановити години, потім натисніть кнопку 

, щоб перейти на Крок 4, або кнопку , для 

того, щоб повернутися на крок назад.  

Крок 4: Використовуйте  кнопки та для 

того, щоб встановити хвилини, потім натисніть кнопку 

, щоб перейти на Крок 5, або кнопку , для 

того, щоб повернутися на крок назад. 

Крок 5: Використовуйте  кнопки та для 

того, щоб встановити іконку , 

потім вибраний режим операції буде миготіти, а потім 

натисніть кнопку , щоб перейти на Крок 6, або 

кнопку , для того, щоб повернутися на крок назад. 

Крок 6: Коли ви зайдете на Крок 6, іконка . 

Використовуючи кнопки та для того, щоб 

встановити той чи є обраним той чи інший режим в Кроку 

5 і таймер включений чи таймер виключений, якщо 

вибраний, то іконка не горітиме. Якщо вибрано, 

що таймер виключений, іконка  горітиме, а 

дисплей температури матиме вигляд 

. Якщо вибрано, що таймер включений, то 

іконка  зникне, і іконка температури 

 буде відображатися на екрані із 

встановленою температурою. Якщо вибрана іконка 

, натиснувши кнопку або можна 

закрити всі режими, висвітиться значок  і іконка 

температур  покаже «все», і всі режими 

будуть світитися. Після того, як ви закінчите 

встановлювати, натисніть кнопку  , для того, щоб 

перейти в Крок 7, якщо таймер увімкнено, або перейти 

назад до Кроку 1. Натисніть кнопку , для того, щоб 

повернутися на крок назад. 

Крок 7: Використовуйте  кнопки та для 

того, щоб встановити температуру  і 

кнопку , щоб зберегти налаштування, потім 

перейдіть на Крок 2, та почніть встановлювати наступні 

операції. Якщо це остання операція, перейдіть до Крок 1 

для того, щоб перейти до наступного дня тижня. Ви 

також, можете натиснути кнопку  для того, щоб 

повернутися на Крок 1, і кнопку , щоб повернутися 

на Крок 6. 

9.2 Дублікат тижневого таймеру  
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(дублікат попереднього дня) 

За нормального режиму, натисніть кнопку  для того, 

щоб перейти у тижневе налаштування.  

Використовуйте кнопки та , для того, щоб 

вибрати день тижня , вибрані дні 

тижня будуть миготіти, перейдіть на іконку дня тижня, котру 

потрібно продублювати, а потім натисніть кнопку для  

того, щоб її продублювати.  

9.3 Скасування тижневого таймеру 

- Скасувати один день  

За нормального режиму, натисніть кнопку  для того, 

щоб перейти у тижневе налаштування.  

- Використовуйте кнопки та , для того, 

щоб вибрати день тижня 

, вибрані дні тижня 

будуть миготіти, перейдіть на  іконку дня тижня, котру 

потрібно видалити, а потім натисніть кнопку для  

того, щоб її видалити.  

- Скасування операції одного дня  

За нормального режиму, натисніть кнопку  для того, 

щоб перейти у тижневе налаштування.  

- Використовуйте кнопки та , для того, 

щоб вибрати день тижня 

, вибрані дні тижня 

будуть миготіти, перейдіть на  іконку дня тижня, котру 

потрібно встановити, а потім натисніть кнопку для  

того, щоб перейти на крок 2.  

- Використовуйте кнопки та , для 

того, щоб вибрати день тижня 

, вибрані дні тижня 

будуть миготіти, перейдіть на  операцію, котру потрібно 

відмінити, а потім натисніть кнопку для  того, щоб 

її видалити.  

9.3 Конфлікт між роботою в ручному режимі та 

тижневим таймером 

- Коли є конфлікт між роботою в ручному режимі та 

тижневим таймером 

- Коли стався конфлікт між роботою в ручному 

режимі та тижневим таймером під час роботи в ручному 

режимі, робота в ручному режимі має вищій пріоритет, 

аніж таймер та прилад буде працювати відповідно до 

роботи в ручному режимі.  

- Коли стався конфлікт між роботою в ручному 

режимі та тижневим таймером після роботи в ручному 

режимі, робота таймеру має вищій пріоритет, аніж робота 

в ручному режимі. Прилад буде працювати відповідно до 

роботи в ручному режимі деякий, а потім перейде до 

режиму відповідно до таймеру, коли прийде його час.  

 

-  
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10. Таблиця налаштувань  

Таблиця 10-1 
Перши
й код 

Другий 
код Назва налаштувань 

Значення за 
початковими 

налаштуваннями 
Діапазон Крок Одиниця Ремарки 

 
 
 
 
 
0 

Основний вибір  
0 Підігрів підлоги 0 0/1   0 – не вибрано,  

1 - вибрано 
1 Вентиляція або подача низької 

температури  
0 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
2 Резервуар із гарячою водою 0 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
3 Електричний нагрівач для резервуару 

із гарячою сантехнічною водою 
1 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
4 Допоміжне джерело для нагрівання, 

наприклад бойлер 
0 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
5 Сонячна установка 0 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
6 Допоміжний нагрівач для 

внутрішнього блоку 
1 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
7 Кімнатний термостат 0 0/1   0 – не вибрано,  

1 – вибрано 
8 Функціонування вентиляції 0 0/1    0 – Охолодження, 

1 – Нагрівання та 
охолодження 

 
 
1 

Першочерговість 
0 Пріоритетність нагрівання 

приміщення та нагріву сантехнічної 
води  

0 0/1/2   0 – пріоритетність нагріву 
сантехн. води, 1 – 
пріоритетність нагрівання 
приміщення, 2 – обидва 

1 Пріоритетність охолодження та 
нагріву сантехнічної води  

0 0/1   0 – Пріоритетність 
нагріву сантехнічної води 
1 – Пріоритетність 
охолодження вентилятора  

2 Максимальна робота HP для 
нагрівання резервуару води  

10 10-95 5 хв  

3 Пріоритетність нагрівання сонячної 
установки 

0 0/1   1 – пріоритетність 
сонячної установки  
0 – пріоритетність HP 

 
 
 
2 

Функціонування дезінфекції  
0 Інтервал роботи 5 (Fri.) 07 - - 0-нд, 1-пн,….,7-сб 7- всі 
1 Статус 1 (вкл.) 0/1   0- Викл, 1- вкл. 
2 Час початку роботи 23:00 023 1 Год 0-0:00, 1-1:00,…23-23:00 
3 Встановлена температура 60 5065 5 С  
4 Інтервал  10 560 5 хв  

 
 
 
3 

Робота додаткового джерела нагрівання 
0 Різниця температур включеного 

бойлера  
10 515 1 С Всі умови повинні бути 

збережені перед тим, як 
буде увімкнено бойлер  1 Затримка часу включення бойлеру 30 095 5 Мін 

2 Зовнішня температура увімкненого 
бойлеру 

0 -535 1 С 

3 Верхня межа температури підігріву 
підлоги  

60 5670  С  

 
 
4 
 

Пріоритетність електричного нагрівача та HP 
0 Затримка роботи електричного 

нагрівача  
20 2095 5 Мін  

1 Різниця температури початку роботи 
HP 

5 120 1 С  

2 Встановлені правки для резервуару із 
сантехнічною гарячою водою.  

2 05 1 С  

 
 
5 

Допоміжна робота нагрівача  
0 Затримка роботи увімкненого 

додаткового нагрівача ½ 
20 560 5 Мін  

1 Різниця температури увімкненого 
додаткового нагрівача 1 

5 215 1 С  

2 Різниця температури увімкненого 
додаткового нагрівача 2 

5 215 1 С  

3 Зовнішня температура увімкненого 
додаткового нагрівача 

0 -535 1 С  

 
 
 
6 

Задані рамки охолодження та нагрівання  
0 Заданий високий ліміт охолодження 22 1822 1 С  
1 Заданий низький ліміт охолодження  7 518 1 С  
2 Заданий високий ліміт нагрівання 55 3755 1 С  
3 Заданий низький ліміт нагрівання  25 1537 1 С  
4 Заданий високий ліміт нагрівання 

сантехнічної води 
55 3860 1 С  

5 Заданий низький ліміт нагрівання 
сантехнічної води.  

35 3538  С  

 
 
 
 
7 

Інше 
0 Переключення Цельсія/Фаренгейта 0 0/1 1  0-Цельсій, 1 – Фаренгейт 
1 Безшумний режим  8 124  Год  
2 Тестування роботи 0 0/1 1  0-недозволяється, 1 - 

дозволяється 
3 Період тестування роботи 8 820  мін  
4 Функція обігріву підлоги 0 0/1   0-недозволяється, 1 – 

дозволяється 
5 Функціонування видалення повітря 0 0/1   0-недозволяється, 1 - 

дозволяється 
6 Вибір температури  0 0/1   "0" для витоку води із 

внутрішнього блоку, та 
"1" – для водяного 
резервуару 
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11. Додаткові функції контролеру 

11.1 Функція збереження екрану 

Ця функція використовується для того, щоб 

закрити підсвічування контролеру для 

економії енергії:  

Включіть: жодна кнопка не працює 

протягом 60 секунд  

Виключіть: Кнопки працюють 

11.2 Функціонування режиму тестування  

Коли внутрішній блок отримує сигнал 

виконання  від провідного контролера, 

насоси PU.I і PU.O (якщо встановлені) 

будуть працювати протягом 5 хвилин у 

такій послідовності (значення часу може 

бути змінено в налаштуваннях): нагрівання 

сантехнічної води, нагрівання вентиляційної 

установки, підлоги, додаткове джерело 

нагрівання, охолодження вентиляційної 

установки. Після цих дій, прилад вийде із 

цього режиму автоматично та виключиться.  

Під час цього холодового випробування, 

кожний із захистів є доступним та іконка 

автоматично буде відображатися на екрані. 

Якщо значення налаштувань «7-2» 

встановлено 1, то натисніть кнопку 

перевірки і утримуйте протягом 5 секунд 

, і ви увійдете в налаштування ходового 

випробування.  Якщо значення налаштувань 

«7-2» встановлено 0, то утриманням кнопки 

ви не увійдете в налаштування ходового 

випробування.   

Під час ходового випробування на екрані 

з’являться іконки . Якщо 

його поточна дія є нагрівання сантехнічної 

води, то ця іконка буде повільно миготіти на 

екрані , якщо нагрівання вентилятора – 

то іконка нагрівання , якщо нагрівання 

підлоги, то іконка  та іконка циркуляції 

температури нагрівання підлоги буде 

повільно миготіти в той же самий час. Якщо 

його поточна дія є обігрів зовнішнім 

ресурсом нагрівання, то іконка буде 

повільно миготіти, поточна дія нагрівання 

сонячною установкою буде відображатись, 

як іконка  

11.3 Функція блокування  

Натисніть кнопку блокування та 

провідний контролер заблокується і іконка 

з’явиться на  екрані у нижньому 

правому кутку. Коли включений цей режим, 

жодна із кнопок  провідного контролеру не 

працює.  

Зовнішня температура внутрішнього блоку, 

поточний час, код помилки та відповідна 

іконка роботи приладу буде відображатися 

на екрані. В стані блокування буде світитись 

під світка, а іконка блокування буде 

миготіти, якщо будуть натискатись кнопки. 

Натисніть кнопку блокування ще раз для 

того, щоб розблокувати контролер.  

11.4 Функціонування ручного управління 

вмикання/вимикання електричного 

нагрівання резервуару із сантехнічною 

водою. 

Утримуйте кнопку нагрівання резервуару 

протягом 5 секунд та електричний 

нагрівач включиться в ручному режимі і 

замиготить іконка .  

Ручне включання нагрівання резервуару 

доступно лише один раз. Це означає, що 

якщо температура резервуару досягне 

встановленого значення і а робота 

нагрівання буде проводитися, потрібно 

утримувати 5 секунд кнопку  для того, 

щоб включити електричний нагрівач.  

 

Вихід із ручного управління 

вмикання/вимикання електричного 

нагрівання резервуару із сантехнічною 

водою: (1) температура води в резервуарі 

досягла встановленої, (2) Утримуйте кнопку 

протягом 5 секунд для того, щоб вийти 

із режиму електричного нагрівання. 

 Якщо резервуар сантехнічної води не 

встановлено, і значення налаштувань «0-2» є 

«0», то ручне включання електричного 

нагрівача недоступне. У випадку, якщо 
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кнопка натиснута, то на екрані 

з’явиться надпис «не доступно».  

 

11.5 Автоматичний перезапуск 

Перед тим, як вимкнути нагрівач провідного 

контролеру , провідний контролер буде 

автоматично записувати повідомлення про 

стан включення і виключення, встановивши 

температуру води, щотижневий таймер, 

налаштування полів і т.д. приладу.  

Коли живлення повертається до приладу, він 

автоматично запускає ті функції, що були 

встановлені до припинення живлення чи 

його вимкнення.  

Якщо Е2, що використовується, для того, 

щоб запам’ятовувати повідомлення під час 

перезапуску зламався, робота приладу 

зупиниться, а на екрані з’явиться код 

помилки.  

11.6 Перше включення функції нагрівання 

підлоги  

Якщо значення в налаштуваннях «7-4» є 

«1», і при цьому утримувати кнопку 

протягом 10 секунд, прилад увімкне 

функцію обігріву підлоги. В цьому випадку, 

буде працювати в режимі нагрівання 

підлоги.  

Під час цього режиму на екрані з’явиться 

іконка . 

11.7 Функція видалення повітря для водяного 

контура 

Якщо значення в налаштуваннях «7-5» є 

«1», і при цьому утримувати кнопку 

протягом 10 секунд, прилад увімкне 

функцію видалення повітря для водяного 

контура. В цьому випадку, двоходовий 

клапан (SV1, SV2, SV3) будуть відкриті, 

через 3 хвилини насос у внутрішньому блоці 

включиться та буде працювати. В цьому 

випадку, повітря буде очищено.  

 

Після того, як ви увійшли в цю функцію, 

тривале натискання кнопки  протягом 

10 секунд дозволить вам вийти із цих 

налаштувань. Якщо при цьому вникне 

помилка пов’язана із джерелом живлення, 

прилад вийде із цього режиму автоматично.  

Після того, як ви увійдете в цю функцію, 

іконки насосу , ікона роботи приладу 

на режимі 

охолодження/нагрівання/нагрівання 

сантехнічної води будуть 

горіти одночасно. 

11.8 Перевірка температур та код помилки 

Контролер може перевіряти 10 встановлених 

темпера рух та 3 останні несправності чи 

коди помилок. Зверніться до розділу 8.7 

«Температура на екрані та коди помилок за 

більш детальною інформацією».  

12. Пошук несправностей  

Вказівки  

Вказівки нижче повинні допомогти вам 

вирішити ваші проблеми. Якщо ви не 

зможете в’явити несправність зверніться до 

установника. 

-контролер не читає вказівки  

Перевірте чи живлення було підєднано до 

установки  

-Зявився код помилки 

Зверніться до вашого місцевого дилера 

-Таймер не працює, але запрограмовані дії 

виконуються із неправильним часом (1 

годиною раніше, або пізніше). 

Перевірте чи ви правильно встановили день 

тижня та години. 

12.1 Визначення коду помилки  

Якщо прилад визначив помилку, дуже 

швидко буде миготіти індикатор , а код 

помилки буде видно на іконці . 

Попередні коди перевіряються кнопкою 

перевірки. Детальніше коди помилок 

описано нижче. 

  

 

 

-  
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 Таблиця 12-1 

Код помилки  Пояснення  
Е0 Помилка перемикача потоку 

(безперервно 3 рази, і повинно 
бути скинуто за допомогою 
перемикача від джерела живлення) 

Е1 Помилка Т2 
Е2 Помилка з’єднання UI 
Е3 Помилка з’єднання зовнішнього 

блоку  
Е4 ПомилкаT2B 
Е5 Помилка Т5 
Е6 Помилка Т1 
Е7 ПомилкаT1B 
Е8 Помилка перемикача потоку (1 

раз) 
Е9 Помилка TW_in 
ЕA Помилка TW_out 
Eb Помилка Т4 
Еc Помилка роботи теплового насосу 
Еd Фаза захисту 
ЕE Помилка Eeprom 
ЕF Помилка зовнішнього блоку 
P0 Захист високої температури Т2 
P1 Захист низької температури T2B 
P 2 Захист високої температури 

TW_out 
P 3 Захист від низької температури 

TW_out 
P 4 Захист від високої температури 

TW_in 
P 5 Захист від високої температури Т1 
P 6 Захист від високої температури 

Т1В 
P 7 Захист зовнішнього блоку 
P 8 Захист електричного нагрівача 

резервуару гарячої води  
P 9 NS-HP80AH1 Захист 

допоміжного 
нагрівача 1 

NS-HP120AH3 
NS-HP140AH3 

Захист 
допоміжного 
нагрівача 

PA Захист допоміжного нагрівача 2 
Pb Антифрізовий захист 
Pc Помилка температурного 

контролю (результат конфлікту 
між модулем охолодження та 
нагрівання) 

t0t7 Тестування запуску 
dF Розморожування 
d 0 Функціонування повернення масла 
d 1 Стерилізація 
Tp Функція видалення повітря 
Pp Водяний насос працює 3 хвилини 
Fc Охолоджувач  
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Розділ 3 

Монтаж та експлуатація сонячної батареї для системи повітряно-водяного теплового насосу  

(M-Thermal)

 

Дякуємо, що придбали наш товар 

Будь-ласка, перед тим, як використовувати наш продукт, ознайомтесь з інструкцією та зберігайте її.  
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Загальне налаштування системи та її установка…48 
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Огляд сонячної установки ………………………...50 
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Інструкція з експлуатації ………………………….55 
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Технічні характеристики………………………… ..58 

 
 
Застереження:  
Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як 
установити прилад. 
Будь-ласка, не використовуйте цю інструкцію окрім 
як для устновки сонячної батареї  
Неправильна установка обладнання може призвести 
до ураження струмом, замикання, протіканню, або 
інших ушкоджень обладнання. Використовуйте 
обладнання виготовлене лише нами, яке розроблене 
для використання лише в ції установці, та 
встановлюйте його лише фахівцем. 
Якщо у вас виникли проблеми із налаштуваннями 
чи устновкою обладнання  - звертайтесь до вашого 
місцевого дилера для подальшої інформації. 
Прилад, описаний в цій інструкції розроблений для 
внутрішньої установки та для температурних 
зовнішніх умов в діапазоні 0-35С.  
 

1. Вступ  
1.1 Загальна інформація 
Дякуємо, що придбали наш продукт  
Соняна установка має бути встановлена 

компетентною особою та відповідно до цієї інструкції 
Сонячна установка під'єднується до резервуару із 

сантехнічною гарячою водою.  
Сонячна установка використовується для того, 

щоб нагрівати вашу сантехнічну воду сонцем,  якщо 
сонце доступно. 

Для того, щоб мати економію під час 
використання системи, зверність до розділу 
«Струкрута вашої системи».  

Прилад не має бути встановлений у пральні. 
1.2 Опис цієї інструкції 

Ця інструкція описує процес установки та роботи 
сонячної батареї. 

2. Загальне налаштування системи та її установка 
2.1 Загальне налаштування системи  
Установка сонячної батареї використовується для 
того, щоб передавати тепло із сонячної панелі до 
теплообмінника резервуара із водою та установлена в 
систему, як це показано на схемі нижче  

 
Мал 2-1 
 
indoor – внутрішній  
outdoor – зовнішній  
 

1. сонячна панель (в поставці) 
2. температурний датчик сонячної панелі 

(постачається) 
3. Сонячна насосна станція (в поставці) 
4. Сонячна установка  
5. Зворотній клапан (повинен бути включений 

у сонячну насосну станцію або 
встановлений у трубопровід 

6. Температурний датчик сантехнічної гарячої 
води сонячної насосної станції (в поставці) 

7. Температурний датчик гарячої сантехнічної 
води внутрішнього блоку 

8. Резервуар із гарячою сантехнічною водою  
9. Нагрівна система 

Зверніться до інструкції із установки 
внутрішнього блоку. 
 
 
Сонячна панель (1) бере тепло від сонця. 
Коли температура гліконевого розчину 
сонячної панелі становиться вище ніж 
температура води в резервуарі, насос 
сонячнох насосної станції (3) та насос 
сонячної установки (4) починають 
працювати так, щоб передати тепло до 
теплообмінника резервуару, якщо тільки 
температура в резервуарі не вище ніж 
встановлена температура.  
2.2 Поради та рекомендації стосовно 

сонячної панелі та сонячної насосної 
станції 

- сонячна панель  
Правильний вибір повинен бути зроблений 
вашим постачальником сонячної панелі, у 
відповідності до місцевих директив. 

- сонячна насосна станція 
повинна відповідати наступним вимогам: 

- електричне підключення  
Сонячна насосна станція буде мати допоміжний 
контакт, який замикається, коли контакт для 
насоса сонячної насосної  станції працює з 
насосом. 
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Цей контакт буде надавати 220-240В ~ 50Г, щоб 
працювати із внутрішнім блоком, і запобігти 
нагрівання води тепловим насосом і / або 
електричним нагрівачем під час нагрівання 
сонячною батареєю. 
Для того, щоб розглянути приклади розташування 
проводів, зверніться до наступних креслень. 
Якщо насос сонячної енергії не може встановити 
температур резервуару нижче 60С, використайте 
метод з’єднання6 як це показано на Мал 2-2. 

 

 
Мал 2-2 
Solar pump station – сонячна насосна станція 
Indoor station – внутрішня станція  
 
 

Якщо насос сонячної енергії може встановити 
температур резервуару нижче 60С, використайте 
метод з’єднання6 як це показано на Мал 2-3. 

 
Мал 2-3  
 
Solar pump station – сонячна насосна станція 
Indoor station – внутрішня станція  
 
Застереження:  
Якщо насосна станція має насос з регульованою 
швидкістю, переконайтеся, щоб відключити цю 
функцію так, щоб у внутрішньому PCB було 220-
240В ~ 50Гц весь час. 
- Налаштування  

Максимальна температура сонячної панелі  
Якшо температура сонячної панелі є вище цього 
значення, сонячна насосна станція зупиниться або не 
відновить свою роботу 
Налаштування будуть мати фіксоване значення рівне або 
нижче 100С, або буде можливим налашутвати значення 
рівне або нижче 100С. 
Застереження: 
Якщо ви налаштуєте значення вище, ніж це було 
зазначано раніше, це може призвести до поломки насоса 
сонячної насосної станції. 
Також, зверніть увагу на етикетку із попередженням, яку 
ви побачите під час розпауквання інструкції з 
експлуатації. 

Обмеження максимальної температури сонячної 
панелі до 100 С може вплинути на її роботу. 
Але з іншої сторони: 

Ящо це важливо для надійної роботи насосу в 
сонячній насосній станції, що температура 
поворотної води в сонячному насосі нижче 100 С, а 
також у випадку, якщо ліміт температури води  100 
С для сонячного насосу може бути гарантованим 
іншими засобами, ніж обмеженням 'максимумальної 
температури сонячної панелі'; а також значення 
'максимумальної температури сонячної панелі може 
бути встановлено більш високу температуру. Будь 
ласка, зверніться до вашого місцевого дилера. 
Вкл/викл/авто 

Якщо насосна станція має функції вкл/викл/авто, 
переконайтеся, що ви встановили прилад на 
функцію авто. Це означатиме що насос буде 
включатися автоматично, коли температура 
сонячної панелі буде достатньо високою а ніж 
температура в резервуарі та виключатиметься 
автоматично, коли різниця між температурою 
сонячної панелі та температурою в резервуарі буде 
надто низькою. 
Максимальна температура резервуару 
Коли максимальна температура резервуару буде 
досягнута, сонячна насосна станція припнить 
роботу насосу. 
Застереження: 
Максимальна температура резервуару не має бути 
вище ніж 60С 

- Якщо сонячна насосна станція не може 
встановимти максимальну температуру 
резервуару, насос соячної установки має 
контролюватися внутрішнім блоком. Зверніться до 
інструкції користувача внутрішнього блоку 

- Для резервуару із гарячою сантехнічною водою 
- Не встановлюйте температура більше ніж 60 С, 

щоб запобігти перегрівання резервуару та 
включення теплового запобіжника електричного 
нагрівача в резервуарі 

- Деякі сонячні насосні станції забезпечують 
можливість передати тепло до резервуару гарячої 
води, навіть коли максимальна температура 
резервуару вже досягнута. Це робиться дл того, 
щоб знизити температуру сонячної панелі шляхом 
циркуляції рідини в сонячній панелі і передачі 
тепла до резервуару. Якщо ця функція присутня, 
вона повиненна бути виключена, щоб уникнути 
вимикання роботи резервуару 

- Зверніть увагу:  
- Ви можете змінити зазначену температуру гарячої 

води контролеру внутрішнього блоку. Зверніться 
до інструкції із налаштування роботи 
внутрішнього блоку. Ця температура вимірюється 
датчиком температури внутрішнього блоку, 
розташованому у верхній частині терморезистора 
резервуару. Для економії енергії, рекомендується 
встановити як можна низьку температуру без 
шкоди для датчика температури внутрішнього 
блоку, розташованому у верхній частині 
терморезистора резервуару.  Із причин економії 
енегрії, рекомендується встановити низьку 
температуру, на скільки це можливо, без 
негативного впливу на постачання гарячої води. Ці 
параметри переважно менші, ніж максимально 
встановлена температура резервуару на контролері 
сонячної насосної станції.  

- Максимальна температура, яка може бути 
встановлена в контролері сонячної насосної 
станції визначається температурним датчиком 
сонячної насосної станції, розташованій у нижній 
частині терморезистора резервуару. 

-  
- Мінімальна температурна різниці між 

температурою резервуарної води та температури 
соячної панелі перед початком роботи насосу 

- Різниця мінімальної температури буде рівна або 
вище 10 С 
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- Антифрізові установки 
- Деякі сонячні насосні станції мають 

антифрізінгову функцію. Якщо температура 
сонячної панелі стає надто низькою, то ця сонячна 
насосна станція буде випускати рідину для 
циркуляції, щоб надати додаткове тепло 
резервуару та запобігти замерзанню рідини 
сонячної установки.  Переконайтеся, що ця 
функція виключена.  

- Застереження:  
- Переконайтеся, що в сонячній панелі достатньо 

гліконової рідини, для того, щоб запобігти її 
замерзанню під час роботи. 

Гідравлічне з'єднання  

Переконайтеся, що соячна насосна станція має 
зворотні клапани, щоб запобігти термосифонного 
еффекту (перехід гарячої води в холодні місця). 
Якщо сонячна насосна станція не має гідравлічного 
з'єднання, встановіть його в трубопровід, як це 
показано в установці теплової системи. 

3. Обладнання  
3.1 Обладнання, яке постачається разом із 

сонячною установкою 

Таблиця 3-1 

Назва 
обладнання 

кількість Частина Мета 

Інструкція 

1 

 

Ця інструкція 

Адаптер 

2 

 

З'єднує 
сонячну 
установку та 
резервуар 

Герметизація 

6 

 

Герметизація 
з'єднань 
трубопроводів 

Гвинти 

2 

 

З'днуються 
лівий та 
правий 
корпус epp 

Шайби 

2 

 

З'днуються 
лівий та 
правий 
корпус epp 

 

4. Огляд сонячної установки 

4.1 Основні компоненти 
 

 
 

 
 

Мал 4-1 
 

1 лівий корпус epp 
2 лівий та правий гвинти  
3 резервуар із гарячою сантехнічною водою 
4 правий корпус epp 
5 зворотнє з’єднання до теплообмінника резервуару 
6 вхідне з’єднання від внутрішнього блоку  
7 теплообмінник 
8 зворотнє з’єднання сонячної насосної станції 
9 Зворотні клапани  
10 насос циркуляції сонячної установки  
11 зворотнє з’єднання внутрішнього блоку 
12 зворотні клапани  
13 вхідне з’єднання до теплообмінника резервуару 

4.2 Функції безпеки  

теплові вимикачі  

Сонячна установка електрино під’єднана до 
безпечного теплового вимикача резервуару (див 
“провідне налаштування” розділу 5.5) 
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Коли є безпечний тепловий вимикач гарячої води, 
живлення перестає постачатися до насосу сонячної 
установки, так, що сонячне тепло більше не зможе 
передаватися до резервуару. 

5 Її установка  
5.1 Вибір місця установки  

Сонячна установка повинна бути встановлена в 
внутрішньому приміщенні вільному від 
заморожування, та прямо під'єднана до резервуару 
Переконайтеся, що місця достатньо, як це 
показано на схемі встановленої нижче (Мал 5-1) 
Місце навкруги повинно дозволяти проводити 
достатню циркуляцію повітря 
Переконайтеся, також, що у випадку протікання, 
не виникне ніяких пошкоджень приладу. 
Не встановлюйте та не використовуйте прилад в 
приміщенях зазначених нижче:  
Там, де присутній корозійний газ, як наприклад 
сірний газ: мідні труби та місця їх спаювання 
можуть призвести до корозії 
В місцях з підвищеним вмістом горючих речовин, 
наприклад розчинники або бензин. 
Де розташовані установки, які генерують, 
електромагнитні хвилі і їх системи управління 
можуть працювати неправильно.  
Де повітря має високий рівень солі, наприклад, 
біля океану, або там, де напруга сильно 
коливається (наприклад, фабрики). Це також може 
відноситися до транспортних засобів та судів.  
 

5.2 Розміри та приміщення для обслуговування 
Розміри зазначені нижче відносяться до 
вимог лише для установки сонячної 
установки  

 

 
 

 
Мал 5-1  
 

5.3 інструкція по установці 
Переконайтеся, що всі трубопроводи під'єднано до 
сонячної установки  
Переконайтеся, що всі ці трубопроводи під'єднано 
правильно, так, щоб не допустити несправної 
роботи сонячної установки  
Переконайтеся, що трубопроводи, що йдуть із 
зовні до сонячної установки та прокладені через 
стіну під кутом та дирка в стіні зроблена 
герметично, а саме так, щоб вода не змогла вийти. 

 
1 стіна 
2 герметичний матеріл  
3 трубопровід під кутом  
Переконайтеся, що трубопровід під час установки 
було захищено від бруду  
Бруд в трубопроводі може спричинити засмічченю 
треплообмінника сонячної панелі та знизить його 
продуктивність 
 

5.5 Установка сонячної батареї 
Під час доставки, потрібно перевірити установку 
на можливі пошкодження та за наявності 
негайно про них сповістити компанії-
перевізнику 
Перевірити, чи наявне все обладнання  
Перенесіть прилад якнайближче до місця його 
установки в упаковці, для того, щоб уникнути 
його пошкодження  
Процедура  
Установіть резервуар в потрібне положення,  для 
полегшення його установки із сонячною 
батареєю. Рекомендується для початку 
прочитати всю інструкціію по установці. 
Зверніться до інуструкції по установці 
резервуару 
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Установіть сонячну батарею, як показано нижче:  

 
Мал 5-2 

Sanitary hot water tank – резервуар із гарячоб сантехнічною водою  

Return connection to the sanitary hot water tank heat 

exchanger – зворотнє підключення до 

теплообмінника резервуару 

Inlet connection from the indoor unit – вхідне 

з'єднання внутрішнього блоку 

Inlet connection from solar pump station – вхідне 

зєднання сонячної насосної станції 

Heat exchanger – теплообмінник 

Return connection to solar pump station – зворотнє 

з'єднання сонячної насосної станції 

Non-return valves – зворотні клапани 

Solar kit circulation pump – насос циркуляції 

сонячної батареї 

Return connection to the indoor unit – зворотнє 

підключення до внутрішнього блоку 

Non-return valves – зворотні клапани 

Inlet connection from the sanitary hot water tank heat 

exchanger – вхідне з'єднання теплообмінника 

резервуару 

 

- Встановіть адаптер 3/4 " Жіночий BSP х 3/4" 

Чоловічий BSP у вхідне підключення 

резервуару гарячої води.  

- Встановіть сполучну трубку 3/4 " Жіночий BSP 

х 3/4" Чоловічий BSP та герметизацію на вході 

з'єднання із резервуаром  

- Встановіть адаптер 3/4 " Жіночий BSP х 3/4" 

Чоловічий BSP у теплообмінник внутрішнього 

з'єднання резервуару 

- Встановіть сонячну батарею та герметизацію 

(х2) на теплообмінник у вхідному та вихідному 

з'єднанні резервуару. Оберт 5 н.м. 

- Встановіть адаптер 3/4 " Жіночий BSP х 3/4" 

Чоловічий BSP у трубопровід 

Вхідне з'єднання внутрішнього блоку 

Зворотнє з'єднання внутрішнього блоку 

Вхідне з'єднання сонячної насосної станції 

Зворотнє зяєднання сонячної насосної станці 

- Встановіть сонячну батарею та герметизацію 

(х4) на трубопровід. Оберт 5 н.м. 

- Встановіть ліву сторону EPP на сонячну 

батарею  

- Встановіть кришку EPP на правій стороні 

корпусу EPP 

- Встановіть праву сторону корпусу EPP на 

сонячну батарею. Візьміть до уваги, що кабель 

насоса направляється через отвори в нижній 

частині корпусу EPP. 

Застереження:  

Переконайтеся, що кабель насоса не може вступити 

в контакт з трубопроводом нижче насоса, коли 

виходить кабель  

- Використовуйте гвинти та шайби (х2) для того, 

щоб закріпити EPP корпус. Закрутіть гвинг до 

упору. 

- Попередження:  
 

Не плутайте вхідне і вихідне з'єднання 
Зверніть увагу:  
Для того, щоб встановити нормальне з’єнання між 
внутрішнім блоком та сонячною батареєю, важливо, 
щоб двоходовий клапан був встановлений 
корректно. 
Зверніть увагу:  
Переконайтеся, що водний трубопровід під’єднаний 
до сонячної установки, що йде від сонячної панелі 
та внутрішнього блоку, був встановлений правильно 
та не призведе до поламок. 
- Зарядка води  
Зарядка води на внутрішньому блоці і резервуарі. 
Зарядка сонячної панелі із гліколювим розчином  
Застереження: Переконайтеся, що ви дотримуєтесь 
установок, зазначених в інструкції стосовно 
сонячної панелі. Переконайтеся, що ви 
використовуєте нетоксичний гліколь.  

5.5 Електропроводка 
Застереження:  

- Вимкніть джерело живлення, перед тим, як 
щось підяєднати 

- Вся електропроводка та електричні компоненти 
мусять бути встановлені ліцензійним 
електриком та відповідати европейським та 
національним директивам. 

- Електропроводка мусить бути зроблена у 
відповідності до діаграми та інструкції 
зазначеної нижче 

Огляд 

Ілюстрація нижче показує електричні з’єднання між 
деявими частинами установки. Зверніться, також, до 
електричної схеми ручної установки внутрішнього 
блоку та резервуару 

Indoor – внутрішній 

Outdoor – зовнішній  
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Мал 5-3 

Таблиця 5-1  

A.  Зовнішня установка 
B.  Внутрішня установка 
C.  Кімнатний термостат (опціонально) 
D.  Бойлер (опціонально) 
E.  Додатковий насос, Насос 2 
F.  2-ходовий клапан для санітарно резервуару 

гарячої води, SV1 
G.  2-ходовий клапан для санітарно резервуару 

гарячої води, SV2 
H.  2-ходовий клапан для резервуару сантехнічної 

гарячої води, SV3 
I.  Насос сонячної установки, Насос 3 
J.  Резервуар із гарячою сантехнічною водою 

(опціонально) 
K.  Електричний нагрівач (опціонально) 
L.  Однофазова мережа живлення або зовнішній 

блок, внутрішній блок і електричний нагрівач 
M.  Сонячна установка 
N.  Сонячна насосна станція 
O.  Датчик температури T1B 
P.  Сонячні панелі 

 

 

Застереження:  

- Якщо сонячна насосна станція не може 
встановити температуру резервуару нижче 60 С, 
живлення до сонячної енергії повино бути лише 
з внутрішнього блоку, як це показано в пункті 
15. 

- Якщо сонячна насосна станція може встановити 
температуру резервуару нижче 60 С, живлення 
до сонячної установки може бути здійснено, як 
показано в пункті 15 або 17. 

Таблиця 5-2  
 

№ Опис Необхідна 
кількість 
провідникі
в 

Переріз 
провідн
ика 

1 Кабель живлення для 
внутрішнього блоку 

3+GND 4 мм2 

2 Кабель температурного 
датчика 

2 - 

3 Кабель живлення для 
внутрішнього блоку  для 
резервуару із гарячою 
сантехнічною водою 

2+GND 2,5мм2 

4 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки (Насос 3) 

2+GND 1,0мм2 

5 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV3 

3 1,0мм2 

6 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV2 

3 1,0мм2 

7 Кабель живлення для 
двоходового клапану, SV1 

3 1,0мм2 

8 Кабель живлення для 
додаткового насосу (Насос2) 

2+GND 1,0мм2 

9 Кабель з’єднання між 
внутрішнім блоком та 
бойлером 

2 1,0мм2 

10 Кабель кімнатного 
термостату 

4(L,N,C,H) 1,0мм2 

11 Кабель з’єднання між 
зовнішнім та внутрішнім 
блоком 

3(P,Q,E) 3х0,5мм
2 (3- 
провід в 
металеві
й 
оболонц
і) 

12 Кабель 
живленн
я для 
зовнішнь
ого 
блоку 

NS-HP80АH1 
 

2+GND 2,5мм2 

NS-HP120АH3 
NS-HP140АH3 

3+GND 

13 Кабель живлення для 
сонячної насосної станції 

2+GND 1,0мм2 

14 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки 

2+GND 1,0мм2 

15 Вхідний сигнал від сонячної 
насосної станції до 
внутрішнього блоку 

2 1,0мм2 

16 Кабель живлення для насосу 
сонячної установки 

2+GND 1,0мм2 

17 Кабель температурного 
датчика для резервуару із 
сантехнічною гарячою водою 

2 - 

18 Кабель температурного 
датчика для резервуару із 
сантехнічною гарячою водою 

2 - 

19 Кабель T1Bдатчика 
температури водяного 
контуру 

2 - 

 

 

- Підключення датчиків температури  
- Встановіть датчик сонячної панелі  відповідно 

до інструкції сонячної насосної станції. 
- Встановіть датчик температури гарячої 

сантехнічної води сонячної насосної станції 
- Встановіть датчик температури гарячої 

сантехнічної води сонячної насосної станції у 
нижній частині резервуару. Встановіть датчик в 
тримач якомога глибше та використовуйте 
термопасту 



 
 

54 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Мал 5-4 
water tank sensor – датчик резервуару для води  
solar sensor – сонячний датчик  
thermal protector – тепловий захист 
electrical heating – електричне нагрівання  
 
Зверніть увагу:  
Температурний датчик сантехнічної гарячої води 
внутрішнього блоку встановлено у верхній тримач 
резервуару. 
Дистанція між термістровим кабелем та кабелем 
живлення мусить бути завжди щонайменше 5 см 
для того6 щоб запобігти електромагнітних завад 
Якщо насос сонячної енергії не може 
контролювати температуру води в резервуарі 
нижче 60 С, використайте методи зазначені в  
Мал 5-5  

 
Мал 5-5  
Solar pump station – сонячна насосна станція  
Indoor unit – внутрішній блок  
 
Якщо насос сонячної енергії може контролювати 
температуру в резервуарі нижче 60С, використайте 
методи з'єднання, як це показано в Мал 5-6  

 
Мал 5-6  
Solar pump station – сонячна насосна станція  
Indoor unit – внутрішній блок  
 
 
 
Підключення кабелю живлення від внутрішнього 
блоку до резервуару гарячої води. 

- Підключення з'єднання внутрішнього блоку до 
резервуару. Переконайтеся, що кабелі було 
встановлено правильно, щоб уникнути 
стягнення. 

- Підключення кабелю живлення від сонячної 
батареї до резервуару 

- Див електричну схему у розподяльчій коробці 
резервуару 

 
Мал 5-7 
Інструкція встановлення електропроводки:  

1. Після підключення лінії електропередач, будь-ласка, 
звяжіть його зажимом 

2. При підключенні лінії живлення, будь ласка, 
зафіксуйте на бічній поверхні корпусу  смугу, а 
потім направте дріт з нижнього направлючого 
гумового кільця.  
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Мал 5-8  
Terminal – термінал (з'єднання) 
Electrical Heater – електронагрівач  
Cable Outlet – вихідний кабель  
 
 
 

6. Початок  роботи 
6.1 Введення в експлуатацію системи до 
першого запуску. 
Окрім перевірки, перед першим запуском 
внутрішнього блоку, потірбно перевірити наступні 
пункти сонячної установки перед тим, як 
включити вимикач.  
Чи наповнений резервуар водою. 
Чи заповнен водяний  контур водою. 
Застереження:  
Недотримання цих правил може призвести до 
поломки насоса сонячної системи  
 

Контур сонячного коллектора заповнений водою 
Переконайтеся, що сонячна установка правильно 
під'єднана до резервуару та немає витоків.  
Проводка та заземлення  
Переконайтеся, що насос сонячної установки 
під'єднано до резервуару, як це показано на схемі 
та дроти заземлення насосу заземлені правильно. 
Клеми заземлення мають бути затянуті.  
Переконайтеся, що допоміжний контакт сонячної 
насосної станції підключений до внутрішнього 
блоку і дасть 220 ~ 240 V на вхід внутрішнього 
блоку в закритому стані. 
Переконайтеся, що кабель живлення від 
внутрішнього блоку під'єднано до резервуару. 
Встановлення датчику  
Перекконайтеся, що датчик температури 
сонячної панелі та датчик температури 
сантехнічної води на сонячній насосній станції 
встановлено правильно. 

Переконайтеся, що всі наступні налаштування 
було зроблено на сонячній насосній станції 

Максимальна температура сонячної панелі 
100 С 
Максимальна температура резервуару 6- С 
Мінімальна різниця температура резервуару та 
сонячної панелі перед початком роботи насосу 

10 С 
Переконайтеся, що зворотній клапан включено в 
сонячну насосну станцію або встановлено у 
лінію з’язку від сонячної насосної станці до 
сонячної батареї. Зверніться, також, до загальних 
налаштувань системи. 
Застереження:  
Відсутність цього значення викличе теплові 
втрати і може викликати заморожування 
пластинчастого теплообміннику. 
6.2 Перевірка належного функційонування  
Повинні бути перевірені наступні пункти для 
того, аби переконайтися у належному 
функціонуванні  
Коли температура сонячної панелі буде на 10 С 
вище, ніж температура в резервуарі, насос 
сонячної насосної станції та насос сонячної 
батареї почне свою роботу. 
Коли температура сонячної панелі стане нижче 
ніж температура в резервуарі, насос сонячної 
насосної станції та насос сонячної батареї не 
зможе працювати. 

7.  
8. Інструкція з експлуатації  

8.1 Налаштування системи  
8.2  

Для того, щоб гарантувати максимальну 
економію енергії в поєднанні з максимальним 
комфортом, важливо налаштувати систему 
належним чином. 
Для цього рекомендується строго 
дотримуватися наступного:  

- Використовйте таймер  
- Перевірте орієнтацію вашої сонячної панелі, 
та з’ясуйте, в який час дня інтенсивність сонця на 
вашій панелі найвища, а коли найнижча. 
Наприклад, сонячна панель звернена на схід та 
отримує максимально сонця вранці, а після 
опівдня – найменше.  
- Перевірте пікове вживання сантехнічної 
гарячої води. Наприклад, душ вранці з 7 до 9 та 
так само ввечері з 5ї години.  
- Встановіть таймер для споживання гарячої 
води та електричного опалення відповідно до 
вищезазначеного, для того, щоб віключити 
інтенсивне нагрівання резервуару внутрішнього 
блоку до сонячного випромінювання на панель 
сонячної батареї   
З іншої сторони, включайте нагрівання гарячої 
води та електрине опалення за одну годину до 
того, як збираетесь користуватися ними або вночі. 
В цьому випадку, внутрішній нагрівач та/або 
електричний нагрівач буде нагрівати резервуар та 
гарантувати гарячу воду у випадку, коли сонця 
немає. 
 
 
Вше споживання гарячої води є із 7 до 9 ранку та 
ввечері із 5ї до 11ї. 
Під час того,як сонячна панель спрямована на 
південний-схід, випромінювання є інтенсивним на 
сонячну панель із 8 рінку до 6 вечора.  

 

 



 
 

56 
 

 
 

 
 
Expected - очікується 
 
Not expected – не очікується 
Strong – сильно  
 
Weak – слабо  
Enable – включено  
Disable  - виключено  
Hour – години  
Sanitary hot water consumption pattern – структура споживання гарячої води 
Solar radiation on the solar panel - Сонячна радіація на панелі сонячних батарей. 
 
Recommended setting of schedule timers – рекомендоване налаштування таймерів.  
Sanitary water heating/electric heating – нагрівання води/електричне опалення.  
 
Якщо, резервуар не достатньо нагрівається протягом 
сонячного дня, або було спожито багато тепла протягом 
вечора напереодоні, резервуар має бути нагрітий 
внутрішнім блоком вночі, так, щоб вранці гаряча вода 
була доступна для споживання. Для цього, по прикладу 
вище, нагрівання води доступне протягом вечора, до того 
часу доки не почнеться споживання води.  
Вранці, нагрівання води/електричне опалення 
недоступно. У цьому випадку, резервуар не нагрівається 
вдруге після довгого споживання гарячої води та сонце 
має шанс нагріти воду, наскільки це буде можливо.  

Якщо споживання гарячої води планується ще раз 
після 5-ї години, нагрівання води/опалення доступне 
буде за одну годину, тобто о 4-й. Це все гарантує, що у 
випадку відсутності сонця протягом дня, після 5-ї години 
дня буде доступно максимально гарячої води.  
Зверніть увагу:  
Із 4-ї до 6-ї вода нагрівається нагрівним насосом або 
сонячною установкою, коли нагрівання резервувару 
включеться від нагрівного насосу соняної установки, 
нагрівний насос не буде вмикатися знову протягом 12-ти 
хвилин.  

- Встановлення температури резервуара  
Резервуар має 2 температурні датчики.  

Верхній датчик є датчиком вашого внутрішнього 
блоку. Температура може бути встановлена на 
вашому внутрішньому блоку. Рекомендується, 
встановити цю температуру якомога нижчою. 
Почніть із низької температури, наприклад, 48 С.  
Якщо, ви потребуєте температуру вище, поступово 
збільшуйте її до ти під, доки задана температура 
не буде покривати ваш щоденний попит.  
Нижній температурний датчик є датчиком 
термостата сонячної насосної станції. Ця 
температура може бути встановлена на датчику 
соняної панелі. Встановіть температуру якомога 
більшою, але не більше, ніж встановлено до 
резервуару, в іншому випадку тепловий захист в 
баку: 60 ° C 
Зверніть увагу:  
Для оптимальної ефективності роботи системи, 
бажано, щоб температура води встановлена на 
контролері внутрішнього блоку була нижче, ніж 
температура встановлена на контролері сонячної 
насосної станції.   
З вищевказаними налаштуваннями, нагрівання 
води тепловим насосом / електричним 
нагрівачем буде обмежено до мінімуму, і сонячне 
тепло буде 
зберігаються в резервуарі для гарячої води до 

Установка пріоритетних параметрів соняночної 
установки 

Одночасне нагрівання води сонячною установкою та 
тепловим насосом неможливе.  
За замовчуванням, підігрів резервуару нагрівним насосом 
має пріоритетність над нагріванням сонячною батареєю. 

Це означає, що всякий раз, коли включено 
термостат та вода нагрівається (за таймером чи 
кнопкою вкл./викл), нагрівання буде проводитися 

тепловим насосом. У випадку, коли сонячне 
нагрівання не може проводитися, воно 
виключається.  
Це дозволить уникнути дефіциту гарячої 
сантехнічної води у разі, якщо сонячне 
випромінювання дуже слабке, або сонячного 
випромінювання стало високим незадовго до 
потребі в гарячій воді (наприклад, у похмурий 
день). 
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Зверніть увагу:  
Якщо ви не впевнені про наявність гарячої води, 
перевірте температуру сантехнічної гарячої води на 
контролері (див інструкцію з експлуатації 
внутрішнього блоку), і якщо вона занадто низька, 
натисніть на кнопку "електричний нагрів  сантехнічної 
води». Це негайно призведе до  гарячого 
водопостачання тепловим насосом. 
Електричний нагрівач у резервуарі для гарячої води 
може працювати незалежно від сонячного нагрівання 
або гарячого водопостачання тепловим насосом. 

9. Усунення несправностей та обслуговування  
Цей розділ містить інформацію про діагностування та 

виправлення проблем, які можуть статися із приладом.  
9.1 Основні положення 
Перед тим, як почати процедуру виявлення 

несправностей, візуально продивіться на наявніться, 
видимих пошкоджень, або наприклад з’єднання із 
проводами.  

Перед тим, як зателефонувати вашому місцевому 
дилеру, прочитайте уважню цю інструкцю, це збереже 
вам час та гроші. 

Зазтереження:  
Перед тим, як проводити перевірку блкоу керування 

приладу, переконайтеся, що головний вимикач блоку 
відключено. 

Коли запобіжний пристрій активований, зупиніть 
пристрій і з’ясуйте, чому запобіжний пристрій було 
активовано. Ні за яких обставин запобіжний пристрій 
не може бути змінено на значення, відмінне від 
заводської установки. Якщо причина проблеми не 
знайдена, зверніться до місцевого дилера. 

9.2 Основні симптоми  
Симптом 1: Насос сонячної насосної станції почитає 

працювати, але насос сонячної установки не працює 
Таблиця 8-1  
 Можливі причини Усунення 
1 Резервуар досяг 

максимальної 
температури  
(температура 
читається на дисплеї 
внутрішнього блоку) 

Зверніться до розділу 
«Максимальна 
температура 
резервуару» сторінка 
3 

2 Допоміжний контакт 
від сонячної насосної 
станції до 
внутрішного блоку 
неправильно 
підключений 

Перевірте з’єднання 
проводів, 
переконайтеся, що 
температура насосу 
сонячної насосної 
станції встановлена 
правильно 
(спробуйте 
переключити зміну 
швидкості  роботи 
сонячної насосної 
станції) 

3 Насос сонячної 
установки не 
правильно під’єднано 
до внутрішнього 
блоку через резервуар  

Перевірте проводку 

4 Спрацював 
термальний вимикач 
резервуару 

Зверніться до коду 
помилок З8 в «Кодах 
помилок» на сторінці 
10  

 
 
Симптом 2: Є багато напруги, але сонячна насосна 
станція та насос сонячної установки не починає 
свою роботу.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Таблиця 8-2 
 Можливі причини Усунення 

1 Максимальна 
температура резервуару 
була досягнута 

Перевірте 
температуру на 
контролері 
внутрішнього блоку 
(Зверніться до 
інструкції 
внутрішнього блоку) 
та перевірте 
налаштування 
максимальної 
температури вашої 
сонячної насосної 
станції 

 
9.3 Коди помилок  
Коли активовано запобіжний пристрій, то на екрані 
користувача висвітиться код помилки. 
Цей код помилки має відноситися до несправності 
вашої сонячної системи. Спершу, 
перевірте,виконуючи  згадані дії, які були зазначені 
в інструкції  
Скииньте режим безпеки виключивши прилад та 
потім знову його увімкнувши  
Таблиця 8-3  
Інструкція вимкнення приладу 
Режим 
інтерфейсу 
користувача 
(опалення 
охолодження
) 

Сантехнічн
а вода 
(режим 
нагрівання) 

Натисніт
ь кнопку  

Натисніт
ь кнопку  

Вкл Вкл 1 раз  1 раз  
Вкл Викл 1 раз  - 
Викл Вкл - 1 раз 
Викл Викл - - 
 
 
У випадку, якщо вищезгадане не допоможе, 
зверніться до вашого місцевого дилера.  
Таблиця 8-4 
Код 
помилки  

Причина помилки  Усунення 

Р8 Електричний 
нагрівач 
теплового захисту 
є відкритим. 

Максимально 
допустима 
температура 
сонячної насосної 
станції надто 
висока. (Мусить 
бути встановлена 
нижче 60 С для 
резервуару). 
Скидання 
електричного 
нагрівача 
теплового захисту 
резервуару 

 
9.4  
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Ваш продукт позначено цим символом. Це означає, що 
електричні та електронні продукти не повинні викидатися так 
само, як і побутове сміття.  
Не намагайтеся демонтувати систему самостійно: демонтаж 
системи, видалення охолоджувача, масла та інших частин 
повинні проводитися кваліфікованим фахівцем відповідно до 
місцевого та національного законодавства. 
 
Прилад має бути спеціально оброблено для повторного 
використання,  утилізації та відновлення. Правильна 
утилізація цього об’єкту допоможе навколишньому 
середовищу та вашому здоров’ю. Будь-ласка, зверніться до 
вашого установника або місцевого дилера за більш детальною 
інформацією.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Технічні характеристики  

Таблиця 10-1  
 

Модель  SК-01 
Джерело живлення  220-240В50Гц 
Втрата тиску в теплообміннику 21,5 кПА 
Номільна потужність  90 В 
Номінальний струм 0,4 А 
Рівень шуму 36 дБ (A) 
Зовнішні розміри  310х810х295мм 
Загальна вага  10 кг 
Вага нетто  8 кг 
Передача теплої рідини 
(сонячна сторона) 

Пропілен гліколь 

Мін та Макс температура 
рідини  

1/100 С 

Мін та Макс температура 
навколишнього середовища 

1/35 С 

Максимальний робочий тиск 
підключення до і від сонячної 
насосної станції 

2.0 МПа 

Максимальний робочий тиск 
підключення до і від 
внутрішнього блоку та 
підключення до і від резервуару 
теплообмінника  

0.3 МПа 
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Розділ 4  
 
 

Монтаж та експлуатація резервуара сантехнічної гарячої води для системи повітряно-водяного 
теплового насосу (M-Thermal) 

 
 

Дякуємо, що придбали наш товар 

Будь-ласка, перед тим, як використовувати наш продукт, ознайомтесь з інструкцією та зберігайте її.  
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Застереження  

Перед використанням цього приладу має бути 

встановлено надійне заземлення, в іншому 

випадку, використання цього приладу може 

призвести до тавм чи смерті 

 
Будь-ласка, зверніться до кваліфікованих осіб, щоб надійно провести заземлення.  

Ваша безпека для нас є найважливішим.  
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Перед тим, як встановлювати прилад, будь-ласка, 
прочитайте цю інструкцію уважно.  

Для того, щоб уникнути електричного ураження, 
замикання, витоку або інших ушкоджень приладу, 
тримайте інструкцію у доступному для вас місці, 
щоб можна було до неї звернутися у випадку 
встановлення або приєднаня обладнання. 
Використовйте обладнання, вироблено нами, тобто 
таке, що було розроблено спеціально для нашої 
сонячної установки. Обладнання мусить бути 
встановлене професіоналом.  

У разі виникнення питань стосовно встановлення 
приладу, зверніться до вашого місцевого дилера за 
порадою та інформацією. Прилад, що описано в цій 
інструкції розроблено спеціально для встановлення 
всередині та для зовнішньої температури від 0 до 35 
С.  

1. Застереження  
Для того, щоб уникнути пошкоджень під час 
користування приладом, мусять бути дотримані 
наступні інструкції. Непраивльне використання 
та ігнорування інструкції призведе до 
пошкоджень приладу.  
Запобіжні заходи, перераховані тут діляться на 
дві категорії. 
У будь-якому випадку, важливі інструкції із 
дотримання безпеки, перераховані тут, повинні 
бути дотримані.  

Застереження:  

Недотримання застережень може призвести до 
травмування або пошкодження обладнання. 

Попередження:  

- Прилад нагрівання води має бути правильно 
заземлено. 

- Виключатель має бути встановлено біля 
джерела живлення. Не відривайте маркування 
із приладу для того, аби пам’ятати про 
застереження вказані на ньому.  

- Недотримання застережень може призвести до 
смерті або серйозних травмувань.  
Застереження:  
- Зверніться до професійного установника 

для того, аби встановити прилад для нагрівання 
води, в іншому випадку, встанвлення може 
призвести до витоку води, електричного ураження 
або пожежі.  

- У випадку виникнення неполадок бо 
несправностей, звертайтеся до вашого місцевого 
дилера, що полагодити ваш пристрій. 
Неправильний ремонт може призвести до витоку 
води, електричного ураження чи пожежі.  

- Для того, аби уникнути ураження 
струмом, пожежі або ушкоджень, коли виникли 
якісь несправності, як наприклад запах вогню, 
відключіть живлення та подзвоніть в сервісний 
офіс, щоб отримати подальші вказівки. 

- Ніколи не використовуйте провід і 
запобіжник з неправильним номінальним 
струмом. Використання неправильного дроту 
або запобіжника може привести до його 
поломки або пожежі. 
- Ніколи не використовуйте легкозаймисті 
аерозолі, наприклад, лак для волосся, лакову 
фарбу поблизу пристрою. Це може призвести 
до пожежі. 
- Цей прилад не призначений для його 
утилізації, як побутового сміття. Пітрібно 
утилізовувати його окремо від іншого сміття.  
- Прилад повиненно бути встановлений 
відповідно до національних правил. 
- Не можна давати використовувати 
прилад дітям без нагляду. 
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він 
повинен бути замінений тільки виробником або 
тільки його сервісним агентом або 
кваліфікованим фахівцем, для того, щоб 
уникнути небезпеки. 
-  Пристрій повинен підключатися до 
мережі за національними стандартами, через 
вимикач, зазор між розімкнутими контактами 
повинен бути не менше 3 мм. та пристрій 
захисного відключення (ПЗВ) з захистом від 
диференційного току більше ніж 10 мА.   
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- Розпорядження: Цей продукт не 
призначений для побутової утилізації. 
Необхідно збирати відходи цього продукту для 
подальшої спеціальної обробки.  
- Не викидайте електроприлади як 
несортовані побутові відходи, здавайте в 
окремі пункти збору. 
- Зверніться до вашого місцевого 
самоуправління, щоб отримати інформацію, 
стосовно системи здачі відходів в окремі 
пункти збору. 
- Якщо, електричний прилад потрапляє на 
звалище, або смітник, небезпечні речовини 
можуть просочитися у ґрунтові води та 
потрапити у харчовий ланцюг, це загрожує 
вашому здоров’ю та самопочуттю. 
 

2. Вступ  
2.1 Загальна інформація  

Дякуємо, що придбали цей резервуар  
Резервуар із вбудованим 3 кВ електричним 
нагрівачем може бути під’єднано до 
внутрішнього блоку. Резервуар має 3 
розміри: 150, 200, 300. Всі моделі для 
установки на підлозі.  
Прилад не можна встановлювати у пральній. 

2.2 Застосування інструкції  
Ця інструкція описує процедуру 
розпакування, встановлення та під’єднання 
резервуару.  
Застереження:  

- Полюс терміналу має бути заземлений, а 
номінальний струм повинен бути більше, ніж 
10А. Переконайтеся, що термінал джерела 
живленнята мережевий штепсель досить сухі і 
мають добрий зв'язок. 
Метод: Увімкніть блок живлення та запустіть 
апарат на пів години, потім вимкніть його і 
перевірте, чи мережевий штепсель гарячий, чи 
ні. Якщо гарячий (більше 50 ?), будь ласка, 
замініть його на новий, такий, що буде більш 
підходити, якщо його не замінити, це може 
призвести до ураження електричним струмом 
або пожежі. 
- Перед тим, як чистити установку, 
переконайтеся, що всі операції були завершені, 
установка вимкнена, а також вимкнута із 
розетки. 
В іншому випадку, можна отримати 
електричний шок та травмування. 
- Змішування гарячої води із холодною 
водою, або занадто гарячою (більше ніж 50 С), 
може призвести до опіків та травмувань.  
- Висота установки блоку живлення 
повинна бути більше ніж 1,2м, якщо вода може 
його забризкати, встановіть надійний захист від 
води.  
- Зі сторони наливання води, мусить бути 
встановлений односторонній клапан.  
- Це нормально, якщо вода капає із отвору 
запобіжного клапану. Проте, якщо вода витікає 
у великій кількості, зверніться до  вашого 
сервісного агента для отримання подальших 
інструкцій.  
- Після довгого використання перевірте 
підставку та приладя. Якщо воно пошкоджене, 
установка може зламатися або призвести до 
травмувань. 

-  Установіть зливний шланг, аби 
забезпечити справну роботу водостічних труб. 
Неправильна робота водостічної труби, може 
стати причиною намокання будівлі, меблів і т.д. 
 
3. Обладнання  
Таблиця 3-1 
Назва 
обладнання 

К-
сть 

Частина Мета 

Інструкція 1  Установка та 
використання 
інструкції. 
Ця інструкція 

Y-подібний 
фільтр 

11  Фільтрація 
вхідної води 

Односторонній 
клапан 

  Запобігання 
витіканню 
води  

 
4. Місце встановлення  

- Має бути достатньо місця для встановлення 
та його технічного обслуговування.  

- Опорна поверхня має бути рівною, для того, 
щоб бути в змозі витримати вагу приладу.  

- Горючий газ не має просочуватися  
- Місцерозташування повинно бути зручним 

для підведення проводки та трубопроводів.  
- Якщо блок повинен бути встановлений на 

металевому тримачі, переконайтеся, що він 
повинен бути добре ізольован відповідно до 
місцевих стандартів.  
Застереження:  
Встановлення обладнання в одному із 
наступних місць може призвести до поломки 
обладнання (якщо цього неможливо 
уникнути, проконсультуйтеся із 
постачальником). 

- Місце містить мінеральні масла, такі, як 
мастильно-охолоджуюча рідина, нафта 

- Море, де повітря містить багато солі. 
- Фабрики, де напруга сильно коливається. 
- Такі місця, як кухня. 
- Місця, де присутні сильні електромагнітні 

хвилі. 
- Місця, де присутні легкозаймисті гази та 

матерілаи. 
- Місця, де випаровуються кислоти або луги. 
- Інші особливі місця  

Застереження перед використанням:  
Виберіть правльний спосіб транспортування 
обладнання  

- Якщо прилад встановлений на металевій 
частині будівлі, повинна бути встановлена 
електрична ізоляція, і ця установка повинна 
проводитися відповідно до технічних 
стандартів для електричних приладів.  

- Простір для встановлення  
 

Перед тим, як встановити прилад, виміряйте 
простір, як це було показано на наступному 
малюнку.  
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Мал 4-1 
 
5. Встановлення  

Застереження:  

- Зверніться до вашого постачальника, для 
того, щоб встановити прилад. У випадку 
неправильного його встановлення вами, це 
встановлення може призвести до витоку 
води, пожежі, або електричного ураженя 

-  У місцях, де дме сильний вітер, наприклад 
море, лагодити прилад потрібно ізолювавши 
його від вітру.  
 

- Ця система дуже важка, потрібно, щоб її 
піднімало щонайменше 2 особи, у іншому 
випадку ви можете отримати пошкодження 

 
- Встановіть прилад 

 

- Переконайтеся, що у вас є достатньо місця 
навпроти приладу  

 

- Схема розмірів (див Мал 5-1 та Мал 5-2) 
 

 
Мал 5-1 
 

 
Мал 5-2 
 
Solar Water Inlet – вода на вході(сонячна 
установка) 
Solar Water Outlet – вода на виході (сонячна 
установка) 
Water Outlet – вода на виході 
Anode Rod – Анод 
PT Valve – PT клапан 
Temperature Sensor Of Water Tank – 
температурний датчик водного резервуару 
Solar Sensor – сонячний датчик 
Water Inlet – вода на вході 
Drain Pipe – Дренажна трубка  
 

 
Мал 5-3 
Таблиця 5-1 
№ Модель А(мм) В(мм) С(мм) D(мм) 
1 300Л 1372 100 100 1804 
 
 

 

Зверніть увагу:  

Всі малюнки в цій інструкції призначення для 
пояснення роботи приладу. Вони можуть дещо 
відрізнятися від насоса нагрівача, який ви 
придбали (залежить від моделі). Фактична форма 
приладу є переважною. 
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6. Трубопровідне з’єднання  

 

Ескіз трубопровідного з’єднання  

 

 

Мал 6-1 

 

Water Outlet – вода на виході 
Anode Rod – Анод 
Solar Water Inlet – вода на вході(сонячна 
установка) 
Solar Water Outlet – вода на виході (сонячна 
установка) 
PT Valve – PT клапан 
Temperature Sensor of Water Tank – 
Температурний датчик резервуару 
Solar Sensor – сонячний датчик  
Drain Pipe – Дренажна трубка  
Thermal expansion tank (if required) – 
тепловий розширювальний бак (якщо 
потрібен) 
One Way Valve – односторонній клапан  
Y-shaped Filter - Y-подібний фільтр 
Ball Valve – кульковий клапан  
Tap Water – водопровідна вода  
Зверніть увагу:  
Змішувач потрібно використовувати під час 
використання гарячої води. 
Застереження: Коли встановите основний 
блок, будь ласка, встановіть зливний клапан 
в зливний отвір блоку. 
Пояснення приєднання до трубопроводу 

- Встановлення вхідних та вихідних труб: 
параметри отвору є RC3/4” (внутрішній 
отвір). Труби повинні бути термічно стійкі та 
довговічні.  

- Встановлення труби для PT клапану: 
параметри клапану повинні бути RC3/4” 
(внутрішній отвір). Після встановлення, 
повинно бути підтверджено, що вихід 
водостічної труби виходить в повітря. Якщо 
гнучка дренажна труба під’єднана до отвору 
скидання тиску цього клапана, повинно бути 
підтверджено, що вихід водостічної труби 
виходить в повітря. 
Зверніть увагу:  

- Запобіжний клапан повинен бути 
встановлений на вході води в блок. 

- Ручка PT клапана повинна витягуватися один 
раз на півроку, щоб переконатися, що клапан 
не зварився. 

-  
- Handle – ручка 
-  Drainage pipe – дренажні труби 
- Будь ласка, остерігайтеся опіків, через 

високу температуру води. Дренажний 
трубопровід повинен бути встановлений так, 
щоб уникнути замерзання в холодну погоду. 

- Не натискайте на ручку PT клапана, 
- Не розбирайте PT клапан, 
- Не перекривайте дренажну трубу, якщо не 

слідувати цій інструкції це може призвести 
до травм та вибуху.  
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Установка одностороннього клапана: 
параметри одностороннього клапану -  RC3 / 
4 ". Він використовується для запобігання 
зворотного потоку води. 
Встановлення Y-образного фільтра: 
параметри для Y-подібного фільтру RC3 / 4 ". 
Він використовується для фільтрації води на 
вході. 
Після того як всі труби встановлено, холодна 
водна на вході і гаряча вода на виході, 
резервуар починає заповнятися.  
Коли є вода, як правило, бак повний. 
Вимкніть всі клапани і перевірте всі труби. 
Якщо ви помітите витік, будь ласка, 
поремонтуйте прилад. 
Якщо тиск води на вході менше ніж 0,15 МР, 
гідравлічний насос має бути встановлено на 
вході води.  
Для гарантії та довготривалого використання 
резервуару, умови повинні бути наступними  
- гідравлічний тиск має бути вище ніж 
0.65MPa, редукційний клапан має бути 
встановлено на вході водопровідної труби. 
 

7. Установка резервуару  
Застереження:  
Вся система (внутрішня та зовнішня 
установка) розроблена для того, щоб 
співпрацювати із резервуаром. У випадку, 
якщо буде використано інший резервуар для 
роботи із внутрішньою установкою, ми не 
можемо гарантувати хорошого 
функціонування та надійність системи. Із цих 
причин ми не можемо надати гарантію на 
систему.  
Лише цей резервуар має бути використано у 
поєднанні із сонячною установкою  
Якість  води має відповідати  директивам EN 
98/83 EC. 
Зливний пристрій має бути під’єднано до 
холодної води на резервуарі. 
Із причин безпеки, до води може додаватися 
етилен гліколь. Додавання етиленгліколю 
може призвести до забруднення води, якщо 
станеться витік в теплообміннику. 
Важливо, щоб зберігання резервуару 
відповідало споживанню без ніяких 
пошкоджень під час використання води.  
Одразу після встановлення резервуару, він 
повинен бути одразу промитий чистою водо. 
Ця процедура має повторюватися 
щонайменше один раз на день 5 днів підряд 
після установки  
У випадку лімітованого споживання води, 
наприклад на дачах, або будинках, де майже 
не живуть, резервуар повинен бути 
обладнаний шунтовим насосом.  
 

- Насос може бути контрольований часом 

- Шунтовий насос повинен працювати, щоб 
циркулювати весь об’єм води в резервуарі 
1,5 рази на час. 

- Шунтовий насос працює щонайменше 
безперервно протягом 2х годин на день  

-  
- Мал 7-1 

1 Cold water connection – підключення 
холодної води 
2 Recirculation pump - циркуляційний насос 
3 Shunt pump 
(field supply) – шунтовий насос  
4 Non-return valve – зворотній клапан  
У разі довгого використання водопроводу 
між резервуаром і кінцевої точки гарячої 
води (душ. ванна п.), може знадобитися 
більше часу, перш вода із резервуару досягає 
концевої точки  

 
Мал 7-2  
1 Shower – душ  
2 Recirculation pump – циркуляційний насос 
При необхідності підключення 
циркуляційного насоса між кінцевою точкою 
і випускної труби в резервуарі. 

7.1 Основні компоненти  
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Мал 7-3 

Таблиця 7-1 
 

1 Вихід води 
2 Анод 
3 PT клапан 
4 Температурний датчик резервуару 
5 Сонячний датчик 
6 Solar Water Inlet – вода на вході(сонячна 

установка) 
7 Solar Water Outlet – вода на виході 

(сонячна установка) 
8 Вхід води 
9 дренажна Трубка 

10 Термальний блок 
11 TOD 
12 TCO 
13 Електричний нагрівач 
14 рукоятка 
15 Вихід кабелю 
16 Сонячна енергія теплопередачі 

 
7.2 Електропроводка 
Застереження:  
Основні або інші засоби  відключення, що мають 

розмикати контакти та діяти по всіх полюсах, повинні 
бути включені в стаціонарну проводку згідно з місцевим 
та національним законодавством. 

Всі електромонтажні роботи повинні виконуватися 
кваліфікованим електриком і відповідати відповідним 
європейським і національним правилам. 

Електричні підключення повинно виконуватися 
відповідно до монтажної схеми, що поставляється разом 
з пристроєм, інструкціями, наведеними нижче. 

Резервуар має бути заземлено. 
Вимоги до ланцюга живлення та кабелів 
Застереження:  
Будьте впевнені, що використовуєте окремий ланцюг 

живлення. Ніколи не використовуйте ланцюг живлення 
для загального доступу. 

Для отримання інформації щодо вимог до кабелю 
зверніться до розділу «електропроводка» в інструкції до 
внутрішнього блоку. 

Зверніть увагу: 
Вибирайте кабель живлення  відповідності із 

місцевими на національними нормами. 
Застреження:  
Переконайтеся, що проводка ізольована від корпусу 

резервуара та нагрівальні елементи можуть витримати 
температуру 90 С. 

Термісторний кабель 
Дистанція між термісторним кабелем та кабелем 

живлення має бути щонайменше 5 см для того, аби 
запобігти електромагнітних завад на кабелю термістора. 

Застереження:  
Вимкніть кабель живлення перед тим, як щось 

під’єднувати. 
З’єднання, що мають бути в електричній коробці 

резервуара 

 
Мал 7-4 

 
Мал 7-5 

Therminal – термінал (з'єднання) 
Electrical Heater – електронагрівач  
Cable Outlet – вихідний кабель  
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мал 7-6  

Sanitary tank – резервуар 

Indoor unit – внутрішній блок 

Outdoor unit – зовнішній блок 

8. Інструкція з експлуатації 
8.1 Кроки  

Перед тим, як використовувати цей прилад, будь-
ласка ознайомтеся із рекомендаціями нижче 

Вливання води: Якщо пристрій використовується 
вперше або повторно використовується після 
спорожнення резервуара, будь ласка, переконайтеся, 
що резервуар заповнений водою перед включенням 
живлення. Для того, що захистити від спалахування,   
залийте резервуар водою. 

Метод див. на Мал 8-1  

 

Мал 8-1 

Open the cool water inlet and hot water outlet – 
відкрийте вхід для холодної води та вихід для гарячої 
води.  

Open – відкритий 

Cool water inlet  - вхід для холодної води  

Hot water outlet – вихід для гарячої води  

Water Affusion – вливання води  

Коли вода тече з виходу, бак повний. Закрийте 
клапан випуску води і вливання буде закінчено. 

Close – закрито 

Hot water outlet – вихід для гарячої води  

Water out – вода виливається  

Застереження:  

Робота без води в ємності для води може призвести 
до пошкодження електричного нагрівача 

 За завданий збиток, постачальнки не несе 
відповідальності. 

 

Використання температури вище, ніж 50 С, може 
призвести до опіків і навіть смерті. Особлива увага 
повинна бути приділена дітям, інвалідам і старим в 
разі спричинення водою опіків. 



 
 

68 
 

 

Очищення: Якщо пристрій потребує чищення, 
переміщення і т.д., резервуар повинен бути 
порожнім. 

 

Close the cool water inlet, open the hot water outlet and 
open drainpipe - Закрийте холодний впуск води, 
відкрийте випуск гарячої води і відкрите водостічну 
трубу. 

Метод: Див Мал 8-2 

Open – відкритий 

Close – закрито 

Hot water outlet – вихід для гарячої води  

Cool water inlet  - вхід для холодної води  

Drainpipe – водостічна труба 

 
Emptying – спорожнення  
After emptying, please replace the nut of drainpipe - 
Після спорожнення, будь ласка, замініть гайку у 
водостічній трубі 

Close – закрито 

Drainpipe – водостічна труба 

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
З метою забезпечення безперебійної роботи 
пристрою кількість перевірок та інспекцій на блоці і 
проводки повинна регулярно виконуватися.  

Застереження:  

- Перед тим, як виконувати будь-які роботи із 
технічного обслуговування чи ремонту, будь-ласка, 
вимкніть приклад на панелі живлення, витягніть 
запобіжник або відкрийте запобіжні засоби приладу.  

- Перед тим, як виконувати будь-які  роботи із 
технічного обслуговування чи ремонту, будь-ласка, 
переконайтеся, що прилад відімкнено  від джерела 
живлення до зовнішнього блоку.  

Описана перевірка повинна проводитися не рідше 
одного разу на рік. 
Запобіжний клапан тиску резервуару. 
Перевірте правильність роботи запобіжного клапану 
тиску в резервуарі. 
Допоміжний нагрівач резервуару 
Бажано, видаляти накопичення вапна на 
допоміжному нагрівачеві, щоб розширити 
тривалість його функціонування, особливо в 
регіонах із жорсткою водою. Для цього злийте воду 
із резервура, відділіть допоміжний нагрівач від 
резервуару і опустіть у відро (або щось схоже) з для 
видалення вапна протягом 24 годин. 
10. Виявлення несправностей  
Цей розділ містить корисну інформацію для 
діагностики та усунення проблем, які можуть 
виникнути в роботі. 

10.1  Загальна інформація 
Перед тим, як почати процедуру виявлення 
несправностей, візуально продивіться на наявніться, 
видимих пошкоджень, або наприклад відсутність 
з’єднання із проводами.  
Перед тим, як зателефонувати вашому місцевому 
дилеру, прочитайте уважню цю інструкцію, це 
збереже вам час та гроші. 
Застереження:  
Перед тим, як проводити перевірку блоку керування 
приладу, переконайтеся, що головний вимикач блоку 
відключено. 
Коли запобіжний пристрій активований, зупиніть 
пристрій і з’ясуйте, чому запобіжний пристрій було 
активовано. Ні за яких обставин запобіжний пристрій 
не може бути змінено на значення, відмінне від 
заводської установки. Якщо причина проблеми не 
знайдена, зверніться до місцевого дилера. 
10.2 Загальні симптоми  

Симптом 3: Періодична встрата води  
Таблиця 10-1  

Можливі причини  Спосіб усунення 
Підключення води 
відсутнє 

Переконайтеся, що всі 
запірні клапани в 
контурі циркуляції 
води були повністю 
відкриті. 

 
Симптом 2: Вода з гарячих кранів холодна 
Таблиця 10-2 

Можливі причини  Спосіб усунення 
Термовимикач (и) має / 
працювати 

Перевірте кнопку 
перезапуску  
Перевірте термостат 
Чи правильно він був 
встановлений  

Внутрішній блок не 
працює 

Перевірте роботу 
внутрішнього блоку. 
Зверніться до 
інструкції. Якщо були 
виявлені деякі 
несправності, 
зверніться до вашого 
місцевого дилера  
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Таблиця 10-3 

Можливі причини  Спосіб усунення 
Теплова несправність 
регулятора (вода 
гаряча) 

Вимкніть живлення 
внутрішнього блоку. 
Коли розряд 
зупинився, перевірте 
теплові з’єднання та 
замініть у разу 
несправності. 
зверніться до вашого 
місцевого дилера 
 

Розширювальний бак 
пошкоджено  

Перемістіть 
розширювальний бак  

 

11. Технічні характеристики  

Таблиця 11-1 

Модель NS-WT300/30 
Об’єм 300 л 
Вага нетто 80 кг 
Зовнішні 
розміри 

Ф580х1800мм 

Розміри 
внутрішнього 
теплообмінника 

Ф22х0,8х10600мм 

Електричне 
нагрівання, 
номінальний 
вхід 

1500 Вт(400В) 1500 ВТ (230В) 

  
Максимальний 
робочий тиск 

0,8 МПа 

Вхідна/вихідна 
труба 

DN20 

Внутрішній 
теплообмінник 
труба на вході / 
виході 

DN20 

Дренажна труба DN20 
Клас стійкості IPX1 

MDV11IU-041JW 

202000171837 
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    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 

Виріб   відповідає   вимогам   Технічного   Регламенту   про   Обмеження   Використання   деяких 

Шкідливих Речовин в електричному та електронному  устаткуванні (TP ОВШР). 

Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 TP ОВШР: 

1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 

2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 

3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 

4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 

5. Полібромбіфеноли (РВВ)  - не  перевищує 0.1%  ваги речовини або  в  концентрації до  1000 мільйонних часток; 

6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
 

         Теплові насоси відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної сумісності обладнання 

(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. № 785) та вимогам Технічного 

Регламенту низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 жовтня 2009р. №1149). Декларацію про відповідність можна знайти на сайтах:  www.neoclіma.ua, 

www.optіm.ua  у розділі «Підтримка». 

         Виготовлено на замовлення TM «Neoсlima», Велика Британія 

                Адреса потужностей виробництва: «ГД МІДЕЯ» Індустріал Сіті, Бейжао Шунде 528 311 Фошань Гуандонг, Китайська 

Народна Республіка 

         Уповноважений Представник в Україні: ТОВ «ТК «ОПТІМ» Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 9 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії  Neoclima:        

0-800-50-70-25 ( безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України)  

Термін служби теплового насосу 5 років від дати виробництва.  

Дата вироблення вказана на виробі. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neoclіma.ua/
http://www.neoclіma.ua/
http://www.optіm.ua/

