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Шановний клієнт,

Ми дякуємо Вам за покупку цього устаткування.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням обладнання і збережіть її в безпечному
місці для подальшого використання.

Для забезпечення тривалої безпечної та ефективної роботи ми рекомендуємо регулярно обслуговувати даний
виріб. Наші служби сервісу і післяпродажного обслуговування можуть допомогти в цьому.

Ми сподіваємося, що наше обладнання буде служити Вам довго і успішно.
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1 Безпека

1.1 Загальні правила безпеки

Небезпека
Це обладнання не може використовуватися дітьми до 8 років,
а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями і особами, що не мають необхідного
досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під належним
наглядом або якщо відповідні інструкції по експлуатації їм не
надані і вони усвідомлюють супутні ризики. Необхідно
стежити за дітьми, щоб бути впевненими, що вони не грають з 
обладнанням.

Небезпека
У разі витоку холодоагенту:
1. Не користуватися відкритим вогнем, не палити, не

замикати електричні контакти або перемикачі (дверний
дзвінок, світло, двигун, ліфт і т.п.).

2. Відкрийте вікна.
3. Вимкніть пристрій.
4. Уникайте контакту з холодоагентом. Ризик обмороження.
5. Подивіться на наявність витоків і негайно усунути

проблему.

Ризик ураження електричним струмом
Перед початком будь-яких робіт відключіть подачу живлення 
до теплового насосу.

Попередження
Тепловий насос повинен бути встановлений кваліфікованим
професіоналом дотриманням вимог національних і місцевих
діючих правил і норм.

Попередження
Під час роботи теплового насосу не торкатися голими руками 
сполучних трубок з холодоагентом. Небезпека опіку або 
обмороження.

Попередження
Уникати тривалих дотиків до радіаторів. Залежно від
налаштувань теплового насосу температура радіаторів може 
перевищувати 60 °C.

Попередження
Для запобігання опіків обов’язково встановити 
термостатичний змішувач на трубопроводі ГВП. 
Дотримуватися обережності з ГВП. Залежно від налаштувань 
теплового насоса, температура гарячої санітарно-технічної 
води може перевищувати 65 °C.

Увага
Використовуйте тільки оригінальні запасні частини.

Попередження
Тільки авторизовані фахівці можуть втручатися в тепловий
насос і систему опалення.

1.2 Рекомендації

Увага
Якщо в житловому приміщенні нікого немає протягом
тривалого періоду і є ризик замерзання, то спорожнити
тепловий насос і опалювальну установку.

Примітка
Тепловий насос повинен бути доступний в будь-який час.

1 Безпека
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Примітка
Ніколи не зривати і не заклеювати етикетки і ідентифікаційні
таблички, наклеєні на обладнання. Етикетки та ідентифікаційні
таблички повинні бути чіткими протягом всього терміну
служби обладнання. Негайно замінити нечитабельні або 
пошкоджені наклейки з інструкціями.

Примітка
Знімати кожух тільки для виконання обслуговування і ремонту. 
Встановити обшивку на місце після операцій з технічного 
обслуговування і усунення несправностей.

Увага
Вибрати літній режим роботи або режим захисту від
замерзання замість виключення обладнання для 
забезпечення наступних функцій:

• Антиблокування насосів
• Захист від замерзання

Примітка
Регулярно перевіряти наявність води і тиску в тепловій
установці.

Примітка
Зберігати цей документ поряд з місцем установки обладнання.

Увага
Не проводити будь-яких змін теплового насоса без письмової 
згоди виробника.

Увага
Не проводьте самостійне обслуговування теплового насоса.
Зверніться до кваліфікованого фахівця або укласти договір на 
технічне обслуговування та на щорічне обслуговування 
теплового насоса.

1.3 Відповідальність

1 Безпека

6 PBS-i 7612131 - v02 - 06062014

• Недотримання інструкції по встановленню обладнання.
• Недотримання інструкцій з експлуатації обладнання.
• Неправильне або недостатнє технічне обслуговування обладнання.

Наша відповідальність як виробника не діє в наступних випадках:

Наша продукція виробляється відповідно до вимог різних відповідних
Директив. У зв’язку з цим вона поставляється з маркуванням       і
всією необхідною документацією. З метою підвищення якості нашої
про продукції ми постійно прагнемо покращувати її. Тому ми
зберігаємо за собою право змінювати характеристики, наведені в
даному документі.

1.3.1 Відповідальність виробника

• Прочитати і дотримуватися вказівок, які наведені в інструкціях до
Вашого обладнанням.

• Виконувати монтаж відповідно до діючих правил і норм.
• Провести перше введення в експлуатацію та всі необхідні перевірки.
• Пояснити установку користувачеві.
• Якщо необхідно технічне обслуговування, то перед цим попередити

користувача про обов’язкову перевірку і технічне обслуговування
устаткування.

• Повернути все інструкції користувачеві.

Монтажник відповідальний за установку і за перше введення в
експлуатацію обладнання. Монтажник повинен дотримуватись
наступних правил:

1.3.2 Відповідальність монтажника
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• Прочитати і дотримуватися вказівок, наведених в інструкціях, які 
поставляються з вашим обладнанням.

• Запросити кваліфікованих фахівців для монтажу системи і першого 
введення в експлуатацію.

• Попросити монтажника докладно розповісти про вашу установку.
• Тільки кваліфікований фахівець повинен проводити огляд і 

технічне обслуговування.
• Зберігати інструкції в хорошому стані поруч з обладнанням.

Щоб гарантувати оптимальну роботу системи, ви повинні 
дотримуватися таких правил:

1.3.3 Відповідальність користувача



2 Про цю інструкцію

2.1 Загальні відомості

Даний посібник призначено для кінцевого користувача до 
тепловим насосом PBS-I.

2.2 Символи, які використовуються

2.3 Скорочення / Словник

COP Коефіцієнт продуктивності
EER Коефіцієнт енергоефективності
ES Електронна плата безпеки
PCU Плата управління

Рис.1 Символи, які використовуються на 
обладнанні

1 2

MW-2000068-1

1

2

3

4

5
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1 Змінний струм.
2 Захисне заземлення.
3 Уважно прочитати всі надані інструкції перед початком 

установки і введенням в експлуатацію обладнання.
4 Направити використані матеріали в спеціалізовану організацію 

по утилізації і повторній переробці.
5 Увага: небезпека ураження електричним струмом, компоненти 

під напругою. Відключити електричне живлення перед 
виконанням будь-якої операції.

2.2.2 Символи, які використовуються на обладнанні

Небезпека
Ризик небезпечних ситуацій, що призводять до серйозних 
травм.

Небезпека ураження електричним струмом
Небезпека ураження електричним струмом.

Попередження
Ризик небезпечних ситуацій, що призводять до незначних 
травм.

Увага
Ризик поломки обладнання.

Примітка
Важлива інформація.

Дивись
Посилання на інші інструкції або сторінки в даній інструкції.

У даній інструкції використовуються різні рівні небезпеки для
привертання уваги до конкретних вказівок. Ми робимо це для
підвищення безпеки користувача, запобігання проблем і
забезпечення належного функціонування обладнання.

2.2.1 Символи, які використовуються в інструкції



3 Технічні характеристики 

3.1 Тепловий насос

Макс. робочий тиск: 3 бар

Таб.1 Умови експлуатації

 Вода (°C) Зовнішня температура повітря (°C)

Граничні робочі температури в режимі 
опалення

+18/+60 AWHP 4 MR, AWHP 6 MR-2: -15/+35
Інші моделі: -20/+35

Граничні робочі температури в
режимі охолодження (SYS MGR PBS-i 
EM – SYS MGR PBS-i ET – SYS MGR 
PBS-i H)

+7/+25 +7/+40

Таб.2 Режим опалення: температура зовнішнього повітря + 7 °C, температура води на виході + 35 °C. 
Характеристики відповідно до стандарту EN 14511-2.

Тип
вимірювання

Одиниця
виміру

AWHP 
4 MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Теплопродуктивність кВт 3,94 5,73 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65

Коефіцієнт
продуктивності (COP)

4,53 4,04 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22

Споживання
електроенергії

кВтe 0,87 1,42 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47

Номінальний струм A 4,11 6,57 8,99 11,41 3,8 16,17 5,39

Витрата води
(ΔT = 5K)

м3/год 0,68 0,99 1,42 1,96 1,96 2,53 2,53

Таб.3 Режим опалення: температура зовнішнього повітря +2 °C, температура води на виході +35°C. Характеристики
відповідно до стандарту EN 14511-2.

Тип
вимірювання

Одиниця
виміру

AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Тепло-
продуктивність

кВт 3,76 3,19 5,30 10,19 10,19 12,90 12,90

Коефіцієнт
продуктивності
(COP)

3,32 2,97 3,46 3,20 3,20 3,27 3,27

Споживання
електроенергії

кВтe 1,13 1,08 1,53 3,19 3,19 3,94 3,94

Таб.4 Режим охолодження: температура зовнішнього повітря +35°C, температура води на виході +18°C.
Характеристики відповідно до стандарту EN 14511-2.

Тип
вимірювання

Одиниця
виміру

AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Холодо-
продуктивність

кВт 3,84 4,69 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46

Коефіцієнт
енерго
ефективності
(EER)

4,83 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Споживання
електроенергії

кВтe 0,72 1,15 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65

3 Технічні характеристики 
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Тип
вимірювання

Одиниця
виміру

AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Номінальний
струм

A 3,40 5,43 9,40 11,05 3,68 17,15 5,71

Таб.5 Загальні технічні характеристики

Тип
вимірювання

Одиниця
виміру

AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Загальний
динамічний напір
при номінальній
витраті

кПа 58 49 29 11 11 35 35

Номінальна
витрата повітря

м3/год 2100 2100 3300 6000 6000 6000 6000

Напруга
живлення зовн.
модуля

В 230 230 230 230 400 230 400

5 5 5 5 3 6 3

Макс. сила
струму

A 13 13 19 29,5 13 29,5 13

Акустична
потужність
- Зовн. модуль (1)

дБ(A) 52,9 52,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Акустична
потужність
- Вн. модуль (1)

дБ(A) 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5

Акустичний
тиск (2)

дБ(A) 41,7 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4

Рідкий
холодоагент
R410A

кг 2,1 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Патрубки
холодоагенту
(рідина/газ)

дюйм 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8

Макс. довжина
для заводської
заправки

м 10 10 10 10 10 10 10

Вага (пустий) -
Зовн. модуль

кг 42 42 75 118 130 118 130

Вага (пустий) -
Вн. модуль

кг 52 52 52 55 55 55 55

(1) Шум поширюється по обвідній - Випробування проведено відповідно до стандарту NF EN 12102, температурні умови:
повітря 7 °C, вода 55 °C

(2) в 5 м від обладнання, відкритий простір

Температура -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24

Опір в Ω 2392 2088 1811 1562 1342 1149 984 842 720 616 528 454

3 Технічні характеристики 

10 PBS-i 7612131 - v02 - 06062014

Пусковий струм A

3.2 Характеристики датчиків

Таб.6 Датчик зовнішньої температури



Опір в Ω 5372 3661 2535 1794 1290 941

3 Технічні характеристики
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Таб.7 Датчик температури лінії подачі, датчик температури гарячої санітарно-технічної води

Температура 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90

32014 19691 12474 10000 8080



4 Опис обладнання 

4.1 Загальний опис

4.2 Принцип роботи

4.2.1 Гібридний режим роботи

4.3 Опис панелі управління

4.3.1 Опис клавіш

Рис.2 Панель управління

MW-M002226-1

1

7 6 5 4

2 3

9

8
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• Контур опалення теплоізольований та знаходиться у приміщенні.
• Завдяки інвертору постійного струму тепловий насос модулює свою 

потужність для покриття потреб будинку.
• Панель управління використовує датчик зовнішньої температури 

для регулювання температури контуру опалення в залежності від 
зовнішньої температури.

Система має наступні переваги:

Обидва блоки з’єднані за допомогою труб для холодоагенту і 
електричних з’єднань.

• Реверсивний зовнішній блок для виробництва енергії в режимі 
опалення або охолодження тільки разом з внутрішнім блоком з 
теплоізоляцією. 

• Внутрішній блок з панеллю керування для забезпечення теплообміну 
між рідким холодоагентом R410A і гідравлічним контуром.

Тепловий насос PBS-i складається з наступних компонентів:

• У режимі оптимізованого споживання первинної енергії панель 
управління вибирає теплогенератор, що споживає найменшу 
кількість первинної енергії.

• У режимі оптимізованої вартості енергії панель управління вибирає 
самий маловитратний теплогенератор відповідно до коефіцієнта 
продуктивності теплового насоса і відповідно до вартості енергії.

Існує кілька гібридних режимів роботи. У доступних режимах є 
можливість оптимізації споживання енергії або відповідно до 
вартості енергії, або відповідно до споживання первинної енергії. 
Обидва гібридних режимів роботи доступні через параметр

Примітка
Гібридний режим роботи доступний тільки для обладнання з 
додатковим гідравлічним джерелом тепла.



4.3.2 Опис дисплею

На дисплеї відображається робочий статус теплового насоса, 
температура води в прямому трубопроводі системи опалення та 
коди помилок.Рис.3 Дисплей

MW-M002227-1

1

3

2

4 Опис обладнання 
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1 Дисплей
2 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
3 Манометр
4 Клавіша підтвердження         або 
5 Клавіша температури ГВП       або

6 Клавіша температури опалення       або
7 Клавіша        [Вихід]
8 Клавіша примусового включення додаткового 

джерела тепла
9 Клавіша меню

: Виникла помилка
: Регулювання заданих значень температур
: Триває ручний цикл видалення повітря/ Постійне 
відображення меню Інформація/ Включена функція 
сушки стяжки

Решта інформації

: Опалення
: ГВП
: Опалення + ГВП

3 Примусове включення додаткового джерела тепла

: режим ГВП
: режим Охолодження (тільки для реверсивних моделей)
: режим Вимкнення/ Захист від замерзання
: режим Опалення
: компресор працює
: додаткове джерело тепла увімкнуте, ступінь 1-2

2 Режими роботи

: відображення меню Інформація
: меню Користувач
: меню Спеціаліст

1 Меню

+
+
+ +



5 Робота

5.1 Використання панелі управління

1. Для вибору різних меню за допомогою клавіші      . Для 
доступу до потрібного меню натиснути клавішу кілька разів.

1 X Меню Інформація

2 X Меню Користувач

3 X Меню Спеціаліст

2. Для підтвердження натиснути клавішу        .
3. Вийти з меню натисканням клавіші         .

5.2 Пуск теплового насосу

5.3 Вимкнення опалення

5.4 Захист від замерзання

При значному зниженні зовнішньої температури запускається система 
захисту обладнання. Захист від замерзання забезпечує додаткове 
джерело тепла. Додаткове джерело тепла включається автоматично 
для захисту від замерзання при наступних умовах:

Рис.4 Режим Вимкнення/ Захист від 
замерзання

MW-M002239-1

5 Робота
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Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

2. Для перезапуску теплового насоса з режиму вимкнення / 
захисту від замерзання змінити режим роботи.

Увага
Початкове введення в експлуатацію та пуск теплового 
насоса після повної зупинки повинно здійснюватися тільки 
кваліфікованим персоналом.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17 вказані різні режими 
роботи.

1. Запустити насос для виробництва тепла, нагрівання гарячої 
санітарно-технічної води або охолодження (режим 
охолодження: тільки для реверсивних моделей).

Увага
Рекомендується ніколи повністю не вимикати тепловий насос. 
Захист від замерзання автоматично не забезпечується при 
вимкненому електричному живленні.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

• Влітку, з міркувань комфорту, можна використовувати режим 
охолодження      (тільки для реверсивних моделей).

• У разі тривалої відсутності (вихідні, відпустка) можна включити режим 
Вимкнення / Захист від замерзання.

• Нагрів ГВП       можливий протягом всього року.

Можна вимкнути центральне опалення і вибрати режим роботи 
відповідно до ситуації і бажаного рівня комфорту:



Таб.8  Умови включення захисту від замерзання

Захист від замерзання Умови

Контур опалення • Зовнішня температура: < 3°C
• Температура в лінії подачі: < 6°C

Контур ГВП • Зовнішня температура: < 3°C
• Температура в лінії ГВП: < 4°C

5 Робота
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6 Налаштування

6.1 Список параметрів

6.1.1 Вибір гібридного режиму роботи

Параметр Опис Діапазон регулювання Крок Заводське 
налаштування

(1)

• 0 = Вимкнуто
• 1 = Оптимізація споживання первинної 

енергії
• 2 = Оптимізація відповідно до вартості 

енергії

1 0

6.1.2 Параметри вартості енергії

Таб.9  Параметри вартості енергії

Параметр Опис Діапазон 
регулювання

Крок Заводські 
налаштування

(1) Вартість 1 кВт · год електричної енергії.
• Для стандартного тарифу на електроенергію 

задати параметр       .

0,13

(1) 0,09

(1) Вартість електричної енергії, що виробляється з 
викопного палива, для додаткового  
гідравлічного джерела тепла.

• Газовий котел: Вартість 1 м3 газу. 
Приклад: € / м3

• Рідкопаливний котел: Вартість 1 літра рідкого 
палива. Приклад: € / літр

0,9

6 Налаштування
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Гібридний режим 
роботи

Від 0 до 2

(1) Доступний тільки коли         = 0

Примітка
Для використання гібридного режиму роботи, оптимізованого 
відповідно до вартості енергії, потрібно обов’язково ввести 
параметри вартості енергії        ,         і        .

Увага
Валюта для параметрів        ,        і         повинна бути 
однаковою. Приклад:        в євро за кВт*год і        в євро за літр.

Примітка
Параметри        ,         і         доступні тільки в тому випадку, 
якщо        = 2.

0,01Від 0,01 
до 2,00

Від 0,01 
до 2,00

0,01

Від 0,01 
до 2,50

0,01

Вартість 1 кВт · год електричної енергії (нічний 
тариф).

• Для подвійного тарифу (день / ніч) на 
електроенергію задати параметри        для 
денного тарифу і         для нічного тарифу.

(1) Доступний тільки коли         = 0



6.2 Налаштування для користувача

1. Для зміни режиму роботи двічі натиснути на клавішу

2. Коли на дисплеї заблимає символ    , натиснути на клавішу

3. Для зміни режиму роботи натиснути на клавіші      і

Режими роботи Значення Індикація на екрані

Опалення і ГВП 1  + 

Опалення 2

ГВП 3

Охолодження і ГВП 4  +   +  

Охолодження(1) 5  + 

Вимкнення/ Захист від замерзання 6

Басейн 7

Басейн і ГВП 8  + 

(1) Тільки на реверсивних моделях

4. Для підтвердження та виходу з меню натиснути на клавішу         .

Рис.5  Вхід в меню Користувач

MW-M002249-1

2x

M002250-B

Рис.7 Зміна значення

M002251-B

6 Налаштування
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6.2.1 Зміна режиму роботи

Примітка
Якщо жодна клавіша не була натиснута, то через 10 секунд 
проводиться автоматичний вихід з меню налаштувань без 
збереження параметрів.

Підтвердження доступу в меню 
Користувач

Рис.6



6.2.2 Примусове включення додаткового джерела енергії

2. Утримувати клавішу      і послідовно натискати кнопку        
для вибору бажаного типу примусового включення.

Дисплей Додаткове джерело тепла

 + Примусове вкл. додаткового 
джерела тепла для опалення

 + Примусове вкл. додаткового 
джерела тепла для ГВП

 +   +  Примусове вкл. додаткового 
джерела тепла для опалення
і ГВП

Символ      зникне з екрану Примусове вкл. додаткового 
джерела тепла відключено.

6.2.3 Зміна уставки кімнатної температури

1. Натиснути на клавішу       .

Температура Діапазон 
регулювання

Крок Заводські 
налаштування

Задане знач.
кімнатної 
температури

20°C

Рис.8 Доступ до функції примусового 
включення

M002261-C

Рис.9 Вибір примусового включення

M002264-D

M002240-B

M002241-B
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1. Натиснути одночасно на клавіші       і

Можливо примусове включення додаткового джерела тепла на 
додаток до теплового насосу. Для примусового включення 
додаткового джерела тепла виконати наступні дії:

Примітка
Примусове включення додаткового джерела тепла неможливо 
в режимі Вимкнення / Захист від замерзання.

Натиснути на клавішуРис.10

Зміна значенняРис.11

Таб.10 Задане значення кімнатної температури

2. Для зміни значення використовувати клавіші      або

1 °CВід 15 
до 30 °C

Примітка
У разі підключення кімнатного термостата, встановити для 
нього значення на 2 K вище заданого значення кімнатної 
температури        .

3. Для підтвердження та виходу з меню натиснути на клавішу



6.2.4 Налаштування гібридного режиму роботи

1. Натиснути три рази на клавішу       .
2. Блимає символ      . Натиснути на клавішу        .

1. Натиснути на клавішу        . 

Температура Діапазон 
регулювання

Крок Заводські 
налаштування

Уставка 
температури ГВП

50 °C

3. Для підтвердження та виходу з меню натиснути на клавішу        .

M002253-B

3x

MW-M003105-1

M002243-B

M002244-B
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Увійти в менюРис.12

Навігація по менюРис.13

6.2.5 Зміна температури ГВП

6. Для виходу з меню натиснути на клавішу         .

Примітка
Для зміни іншого параметра повторити процедуру, 
починаючи з пункту 3.

4. Для зміни значень параметрів використовувати клавіші     і     .
5. Щоб підтвердити установку натиснути на клавішу      .

Дивись
Вибір гібридного режиму роботи, стор. 16.

3. Для переходу від одного параметра до іншого 
використовувати клавіші      і      .

Натиснути на клавішуРис.14

Зміна значенняРис.15

Таб.11 Параметр ГВП

2. Для зміни значення використовувати клавіші      або     .

1 °CВід 40 
до 65°C



6.3 Відображення вимірюваних параметрів

6.3.1 Відображення вимірюваних параметрів

1. Перейти до меню Інформація, натиснувши на клавішу     .

2. Блимає символ     . Для підтвердження натиснути на клавішу       .

Параметр Опис Одиниця виміру

• У режимі опалення: Задане значення температури лінії подачі
• У режимі ГВП: Задане значення температури ГВП
• У режимі охолодження: Задане значення температури охолодження
• У режимі басейну: Задане значення температури в басейні

°C

Виміряна температура лінії подачі °C

Виміряна температура ГВП °C

Виміряна зовнішня температура °C

Витрата води л / хв

Версія програмного забезпечення  

MW-M002246-1

M002247-C

MW-M002278-1

MW-M002248-1
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Меню ІнформаціяРис.16

ПідтвердженняРис.17

Слово Рис.18

Навігація по менюРис.19

Примітка
Якщо протягом 10 секунд жодна клавіша не натискати, то 
відбудеться повернення до основної індикації. Щоб 
залишитися в меню Інформація, натиснути на клавішу        . 
Слово           буде як і раніше відображатися і перестане 
блимати.

3. Протягом 5 секунд буде блимати слово           .

Меню Інформація

4. Прогорнути інформацію при допомогою клавіш      і      .
5. Вийти з меню, натиснувши на клавішу         .



6.3.2 Відображення споживання енергії

Примітка
Споживання енергії можна переглянути після меню 
Інформація     .

Таб.12 Параметри для прогнозованого споживання електричної енергії

Параметр Опис Одиниця

Прогнозоване споживання електричної енергії в режимі опалення (1) кВт год

(1)

кВт год

(1)

кВт год

(1) Відображення є, якщо функція прогнозованого споживання електричної енергії включена
(2) Режим охолодження повинен бути включений

Відображення прогнозованого споживання електроенергії здійснюється
3 цифрами. Четверта цифра вказує на масштаб (x1, x10, x100, x1000).

Таб.13 Приклади відображення споживання енергії

Приклад відображення Опис

Рис.20 Одиниця виміру 1 кВт год

MW-C004232-1

Відображається значення 123 кВт год. Одиниця виміру 1 кВт год

Рис.21 Одиниця виміру 10 кВт год

C004233-B

Відображається значення 1230 кВт год. Одиниця виміру
10 кВт год. Перша цифра означає розмірність х10. 
Відображаються лише останні 3 цифри.

Рис.22 Одиниця виміру 100 кВт год

MW-C004234-1

Відображається значення 12300 кВт год. Одиниця виміру
100 кВт год. Перша цифра означає розмірність х100. 
Відображаються лише останні 3 цифри.
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Примітка

Прогнозоване споживання електричної енергії в режимі ГВП

Примітка

Прогнозоване споживання електричної енергії в режимі охолодження (2).



Приклад відображення Опис

Рис.23 Одиниця виміру 1000 кВт год

MW-C004235-1

Відображається значення 123000 кВт год. Одиниця виміру
1000 кВт год. Перша цифра означає розмірність х1000.
Відображаються лише останні 3 цифри.
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7 Технічне обслуговування

7.1 Загальні вказівки

7.2 Інструкції з технічного обслуговування

7.3 Заповнення установки водою

Рис.24 Будьте уважні до витоків води

AD-0001507-A

Рис.25 Відкриття / закриття вентилів

AD-0000181-A
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4

Рис.26 Відкриття / закриття клапанів 
радіатора

AD-0000181-A

1

2

3

4
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Увага
Щорічне технічне обслуговування теплового насоса є обов’язковим.

• Забезпечення оптимальної продуктивності;
• Збільшення терміну служби обладнання;
• Надання клієнту системи, яка буде забезпечувати найкращий комфорт 

протягом тривалого часу;

Наступні операції з технічного обслуговування є важливими з 
наступних причин:

2. Візуально проконтролювати наявність ймовірних витоків води.

Дивись
Заповнення системи опалення, рис. 23.

Примітка
Якщо тиск не перевищує 1 бар, то необхідно додати води. У 
разі необхідності підживити водою систему опалення 
(рекомендується гідравлічний тиск між 1,5 і 2,0 бар або між 
0,15 і 0,2 МПа).

1. Перевірити гідравлічний тиск в установці.

Увага
Тільки кваліфікований фахівець має право чистити 
внутрішню частину теплового насоса.

3. Відкривати і закривати крани радіатора кілька разів на рік. Це 
запобігає заслинюванню кранів.

4. Помити зовнішню частину теплового насоса за допомогою 
вологої ганчірки і м’якого миючого засобу.

4. Відкрити кран для заповнення.
5. Закрийте кран для заповнення, коли на манометрі буде тиск 

1,5 бар (0,15 МПа).
6. Перевести тепловий насос в режим опалення.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

1. Відкрити крани всіх підключених до системи опалення радіаторів.
2. Встановити термостат кімнатної температури на мінімально 

можливе значення.
3. Перевести тепловий насос в режим Вимкнення / Захист від 

замерзання.

У разі необхідності підживити водою систему опалення 
(рекомендується гідравлічний тиск між 1,5 і 2,0 бар або між 0,15 і 
0,2 МПа).



7.4 Видалення повітря з системи опалення

1. Відкрити крани всіх підключених до системи опалення 
радіаторів.

2. Перевести тепловий насос в режим Вимкнення / Захист від 
замерзання.

7.4.2 Автоматичне видалення повітря

Рис.27 Відкриття радіатора

AD-0000181-A
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2

3

4

Рис.28 Видалення повітря з контуру 
опалення підлоги

MW-M001495-1

AA

BB
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Примітка
Заповнення установки і видалення повітря з установки 2 рази 
в рік має бути достатнім для досягнення необхідного тиску 
рідини. Зв’язатися з вашим монтажником, якщо необхідно 
часто підживлювати водою установку.

7. Коли насос зупиниться, виконати нове видалення повітря і 
збільшити тиск води.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

7.4.1 Ручне видалення повітря

Необхідно видалити повітря, яке можливо знаходиться у водонагрівачі, 
трубопроводах або водопровідній арматурі, щоб запобігти неприємним
звукам, які можуть відбуватися при нагріванні або розборі води.

Примітка
Через 5 хвилин після вибору режиму Вимкнення / Захист 
від замерзання тепловий насос припиняє роботу. Якщо 
зовнішня температура нижче 3 °C, то тепловий насос 
продовжує працювати.

3. Видалити повітря з контурів підлогового опалення та 
радіаторного опалення. Спочатку видалити повітря з нижніх 
контурів А, а потім з верхніх контурів В.

1. Після включення почне блимати напис            . Натиснути на 
клавішу            . Розпочнеться цикл автоматичного видалення 
повітря. Напис            перестане блимати.

2. Натиснути на кнопку             для вимкнення циклу видалення 
повітря.

Автоматичне видалення повітря триває близько однієї хвилини. Можна 
вручну збільшити тривалість автоматичного видалення повітря.

• Якщо параметр        встановлено на 0, то після включення тепловий 
насос автоматично буде робити цикл видалення повітря.

• Якщо параметр        встановлено на 1, то водонагрівач ГВП  
приєднаний. Автоматичне видалення повітря запускається тільки в 
тому випадку, якщо виміряне значення температури ГВП менше 25 °C.



Увага
Після видалення повітря перевірити, що в установці ще 
зберігається достатній тиск. При необхідності підживити 
установку водою.
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8 Пошук несправностей 

8.1 Коди помилок

Код помилки Опис Можливі причини Перевірка/Рішення

Зв’язатися з монтажником.

Несправність датчика 
лінії подачі.
Вимкнення теплового 
насоса, режими панелі 
управління недоступні.

• Неправильне підключення
• Несправність датчика.

Зв’язатися з монтажником.

Несправність датчика 
зовнішньої 
температури. Панель 
управління 
перемикається в 
режим з заданим 
значенням зовнішньої 
температури -20 ° C.

Зв’язатися з монтажником.

Несправність датчика 
ГВП. Нагрів ГВП 
вимкнений.

Зв’язатися з монтажником.

Помилка витрати лінії 
подачі

• Занадто низький тиск води
• Занадто низька витрата води 

для опалення

Перекрити запірні крани і 
перевірити тиск води 
манометром.

  Надлишок повітря Для оптимальної роботи 
внутрішнього блоку і установки 
повністю видалити повітря.

• Вимкнути внутрішній і зовнішній 
блоки на 3 хвилини, а потім 
знову включити їх одночасно.

• Зв’язатися з монтажником.
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• Для повернення до основної індикації натиснути на клавішу         .
• Символ       відображається до тих пір, поки проблема залишається.
• Навігація по всім меню зберігається.

Увага
Записати код, який відображається.
Код дуже важливий для швидкого і коректного виявлення типу 
помилки і для можливої технічної підтримки з боку фахівця.

У разі помилки на панелі керування відображається символ        і 
код помилки.

Помилка конфігурації Режим панелі управління не 
сумісний з налаштуванням 
параметрів фахівця.

• Неправильне підключення
• Несправність датчика.

• Неправильне підключення
• Несправність датчика.

Несправність 
зовнішнього блоку.
Тепловий насос 
вимикається, можливо 
примусове ручне 
включення 
додаткового джерела 
тепла в режимах 
опалення і нагріву 
ГВП.

Внутрішній блок вимкнувся, а 
зовнішній залишився 
включеним.



8.2 Проблеми і способи усунення

Проблеми Можливі причини Способи усунення несправності

Режим опалення 
вимкнений.

Крани радіаторів 
закриті.

Відкрити крани всіх підключених до системи опалення радіаторів.

Тепловий насос не 
працює.

• Переконатися, що тепловий насос включений.
• Перевірити запобіжники і вимикачі електричної установки.

Занадто низький тиск 
води (<1 бар).

Немає ГВП Занадто низька задана 
температура ГВП.

Режим нагріву ГВП 
вимкнений.

Лійка економного душу 
пропускає занадто мало 
води.

Почистити лійку душу, при необхідності замінити його.

Тепловий насос не 
працює.

• Переконатися, що тепловий насос включений.
• Перевірити запобіжники і вимикачі електричної установки.

Занадто низький тиск 
води (<1 бар).

Значні коливання 
температури ГВП

Недостатній тиск води • Перевірити тиск води в установці.
• Відкрити кран.

Тепловий насос 
не працює.

Занадто низька задана 
температура опалення.

На дисплеї 
відображається код 
помилки.
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Радіатори холодні. Занадто низька задана 
температура опалення.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

Збільшити значення параметра      або, якщо підключений термостат 
кімнатної температури, збільшити температуру на ньому.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

Включити режим опалення.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

Збільшити значення параметра

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

Включити режим ГВП.

Дивись
Зміна режиму роботи, стор. 17.

Збільшити значення параметра      або, якщо підключений термостат 
кімнатної температури, збільшити температуру на ньому.

Дивись
Заповнення установки водою, стор. 23.

Підживити установку водою.

Дивись
Заповнення установки водою, стор. 23.

Підживити установку водою.

Тепловий насос не 
працює.

• Переконатися, що тепловий насос включений.
• Перевірити запобіжники і вимикачі електричної установки.

Занадто низький тиск 
води (<1 бар).

Дивись
Заповнення установки водою, стор. 23.

Підживити установку водою.

Дивись
Коди помилок, стор. 26.

Виправити помилку, якщо це можливо.



Проблеми Можливі причини Способи усунення несправності

Занадто низький 
тиск води (<1 бар).

Недостатньо води в 
установці

Витік води Зв’язатися з монтажником

Стуки в 
трубопроводі 
центрального 
опалення

Кріпильні хомути 
трубопроводу 
центрального опалення 
занадто сильно затягнуті

Зв’язатися з монтажником

Повітря в трубопроводах 
опалення

Вода циркулює надто 
швидко всередині 
системи центрального 
опалення.

Зв’язатися з монтажником

Значна кількість 
води під тепловим 
насосом або біля 
нього.

Трубопровід теплового 
насоса або 
центрального опалення 
пошкоджений.

Зв’язатися з монтажником
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Дивись
Заповнення установки водою, стор. 23.

Підживити установку водою

Дивись
Видалення повітря з системи опалення, стор. 24.

Необхідно видалити повітря, яке можливо знаходиться у 
водонагрівачі, трубопроводах або у водопровідній арматурі, щоб 
запобігти неприємним звукам, які здатні відбуватися при 
нагріванні або розборі води



9 Процедура виведення з експлуатації 
Для тимчасового або остаточного виведення теплового 
насоса з експлуатації:

1. Зв’язатися з монтажником.

Рис.29 Відключення живлення

AD-0000155-A
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10 Навколишнє середовище

10.1 Економія енергії

Зауваження з енергозбереження:
• Не закривати отвори припливної вентиляції.
• Не накривати радіатори. Не вішати штори перед радіаторами.
• Встановити за радіаторами відбиваючі екрани, щоб уникнути втрат 

тепла.
• Теплоізолювати трубопроводи в неопалюваних приміщеннях 

(підвали та горища).
• Вимикати радіатори в невикористовуваних приміщеннях.
• Закривати гарячу воду (і холодну) у випадках, коли нею не 

користуються.
• Встановити економічну насадку для душу, щоб економити до 40% 

енергії.
• Приймати душ замість ванни. Ванна споживає в 2 рази більше 

енергії і води.

10.2 Кімнатний термостат і настройки

Доступні різні моделі кімнатних термостатів. Тип використовуваного 
термостата і обрані параметри впливають на загальне споживання 
енергії.
• Модулюючий термостат, який може поєднуватися з 

термостатичними вентилями, є економічним з точки зору енергії і 
забезпечує високий рівень комфорту. Ця комбінація дозволяє 
регулювати температуру окремо в кожній кімнаті. Однак не 
встановлюйте термостатичні вентилі радіаторів в кімнаті, де 
знаходиться кімнатний термостат.

• Повне розкриття або закриття термостатичних вентилів радіатора 
викликає небажані температурні зміни. Таким чином, вони повинні 
відкриватися / закриватися поступово.

• Встановити кімнатний термостат на температуру близько 20 °C для 
зниження витрат на опалення і енергоспоживання.

• Знизити установку термостата приблизно на 16 °C градусів у нічний 
час або в години відсутності. Це дозволить зменшити витрати на 
опалення і споживання енергії.

• Знизити установку термостата задовго до провітрювання кімнат.
• Встановити температуру води на більш низький рівень влітку в 

порівнянні із зимою (напр., 60 °C і 80 °C відповідно) при використанні 
термостата Вкл./Викл.

• Коли необхідно налаштувати термостати з годинником і 
програмовані термостати, не забувати враховувати відпустку і дні, 
коли нікого немає вдома.
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11 Гарантія

11.1 Загальне

Ми б хотіли подякувати вам за покупку нашого обладнання і довіру, 
яку ви надали нашій компанії.

Для забезпечення тривалої безпечної та ефективної роботи ми 
рекомендуємо регулярно оглядати і обслуговувати даний виріб.

Ваш монтажник і наш сервісний департамент можуть в цьому 
допомогти.

11.2 Умови гарантії

Наступні положення не впливають на застосування, з точки зору 
вигоди покупця, юридичних норм по відношенню до прихованих 
дефектів, які застосовуються в країні покупця.

Це обладнання супроводжується гарантією, що покриває всі дефекти 
виробництва. Гарантійний період починається в день покупки, 
вказаний в рахунку монтажника.

Гарантійний період зазначений в нашому прайс-листі.

Як виробник, ми ні за яких умов не несемо відповідальності за 
неправильне використання, неправильне обслуговування або 
відсутність обслуговування, а також за неправильну установку (ви 
повинні забезпечити установку силами кваліфікованого фахівця).

Зокрема, ми не несемо відповідальності за матеріальний збиток, 
втрату нематеріальних цінностей або травми, що виникли внаслідок 
будь-якої установки, що не відповідає:

• нормативним або законодавчим вимогам та положенням, 
визначеним локальними органами влади;

• національним або локальним нормам і спеціальними положеннями 
щодо даної установки;

• нашим посібникам і інструкціям по установці, зокрема щодо 
регулярного обслуговування даного обладнання;

Наша гарантія обмежується заміною або ремонтом частин, визнаних 
дефектними нашої технічною службою, виключаючи оплату праці, 
витрати на переміщення і транспортні витрати.

Наша гарантія не покриває витрати на заміну або ремонт деталей, які 
можуть стати дефектними в результаті нормального зносу, 
неправильного використання, втручання некваліфікованої третьої 
сторони, невідповідного або недостатнього нагляду або 
обслуговування, невідповідного електричного живлення або 
використання невідповідного або низькоякісного палива.

Гарантія на частини обладнання, такі як двигуни, насоси, електричні 
клапани і т.д., поширюється тільки в тому випадку, якщо вони не були 
демонтовані.

Права, зазначені в Європейській директиві 99/44 / EEC, впроваджені
декретом № 24 від 2 лютого 2002 року і опубліковані в “Офіційному 
віснику” (Official Journal) № 57 від 8 березня 2002 року, залишаються в 
силі.

Всі зазначені вище положення не виключають прав покупця, які 
гарантовані законом України щодо прихованих дефектів.

Умови гарантії та умови застосування гарантії зазначені в 
гарантійному талоні.

Гарантія не застосовується для заміни або ремонту зношених 
деталей, знос яких був пов’язаний з нормальною експлуатацією. 
Такими деталями вважаються термопари, форсунки, системи розпалу 
й контролю за полум’ям, плавкі запобіжники, прокладки.

11 Гарантія
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12.1 Декларація відповідності ЄС

Устаткування відповідає типовій моделі, описаній в декларації 
відповідності ЄС. Воно вироблено і випущено відповідно до вимог 
європейських директив.

Оригінал декларації відповідності доступний у виробника.
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Вся технічна інформація, яка міститься в даній інструкції, а також малюнки і електричні схеми є нашою власністю і 
не можуть бути відтворені без нашого письмового попереднього дозволу. Можливі зміни.



7612131 - v02 - 06062014

7612131-001-02

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY

Via Trozzetti, 20

Servizio clienti: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089

www.baxi.it

Представництво в Україні
Україна, 01032, Київ, вул.Саксаганського 121, офіс №4
Тел.: +38 044 2357359, +38 044 2359659
Тел./Факс: +38 044 2357369
E-mail: baxi@email.ua
www.baxi.ua


	Зміст
	1 Безпека
	1.1 Загальні правила безпеки
	1.2 Рекомендації
	1.3 Відповідальність
	1.3.1 Відповідальність виробника
	1.3.2 Відповідальність монтажника
	1.3.3 Відповідальність користувача


	2 Про цю інструкцію
	2.1 Загальні відомості
	2.2 Символи, які використовуються
	2.2.1 Символи, які використовуються в інструкції
	2.2.2 Символи, які використовуються на обладнанні

	2.3 Скорочення / Словник

	3 Технічні характеристики
	3.1 Тепловий насос
	3.2 Характеристики датчиків

	4 Опис обладнання
	4.1 Загальний опис
	4.2 Принцип роботи
	4.2.1 Гібридний режим роботи

	4.3 Опис панелі управління
	4.3.1 Опис клавіш
	4.3.2 Опис дисплею


	5 Робота
	5.1 Використання панелі управління
	5.2 Пуск теплового насосу
	5.3 Вимкнення опалення
	5.4 Захист від замерзання

	6 Налаштування
	6.1 Список параметрів
	6.1.1 Вибір гібридного режиму роботи
	6.1.2 Параметри вартості енергії

	6.2 Налаштування для користувача
	6.2.1 Зміна режиму роботи
	6.2.2 Примусове включення додаткового джерела енергії
	6.2.3 Зміна уставки кімнатної температури
	6.2.4 Налаштування гібридного режиму роботи
	6.2.5 Зміна температури ГВП

	6.3 Відображення вимірюваних параметрів
	6.3.1 Відображення вимірюваних параметрів
	Меню Інформація
	6.3.2 Відображення споживання енергії


	7 Технічне обслуговування
	7.1 Загальні вказівки
	7.2 Інструкції з технічного обслуговування
	7.3 Заповнення установки водою
	7.4 Видалення повітря з системи опалення
	7.4.1 Ручне видалення повітря
	7.4.2 Автоматичне видалення повітря


	8 Пошук несправностей
	8.1 Коди помилок
	8.2 Проблеми і способи усунення

	9 Процедура виведення з експлуатації
	10 Навколишнє середовище
	10.1 Економія енергії
	10.2 Кімнатний термостат і настройки

	11 Гарантія
	11.1 Загальне
	11.2 Умови гарантії

	12 Додаток
	12.1 Декларація відповідності ЄС


