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ПЕРЕДМОВА
В даному посібнику з монтажу наведена довідкова інформація про основні відомості, керівництво з
встановлення та перевірки     .
Ми настійно рекомендуємо детально ознайомитись з цим документом перед початком монтажу з метою
уникнення помилок та попередження ймовірних ризиків. Посібник складається з десяти глав. Ці глави наведені
у порядку, зумовленому процедурою установки. В таблиці нижче наведена узагальнена інформація.

ПРИМІТКА. ВЕСЬ ЗМІСТ ЦЬОГО ПОСІБНИКА МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ БЕЗ
ПОВІДОМЛЕННЯ. ЩОБ ОТРИМАТИ НАЙНОВІШУ ІНФОРМАЦІЮ ЗАВІТАЙТЕ
НА ВЕБ-САЙТ LG ELECTRONICS.

* Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

Розділи Зміст

Розділ 1
• Попередження та застереження заради безпеки.
• Ця глава безпосередньо пов'язана з безпекою людини. Ми настійно рекомендуємо

детально ознайомитись з цією главою.

Розділ 2 • Елементи у коробці виробу
• Перед початком монтажу переконайтеся, що всі деталі знаходяться у коробці виробу.

Розділ 3

• Базові знання про 
• Ідентифікація моделі, інформація про приладдя, схеми контурів холодоагенту та

води, деталі та параметри, схеми електропідключення тощо.
• У цій главі наведена ключова інформація про

Розділ 4 • Монтаж зовнішнього блока.
• Розташування монтажу, обмеження на місці монтажу тощо

Розділ 5
• Монтаж внутрішнього блока.
• Розташування монтажу, обмеження на місці монтажу тощо
• Обмеження у випадку монтажу приладдя

Розділ 6
• Як виконувати трубопровід (для холодоагенту ) та проводку на зовнішньому блоці.
• З'єднання труби холодоагенту між внутрішнім та зовнішнім блоком.
• Електропроводка на зовнішньому блоці.

Розділ 7

• Як виконувати трубопровід (для холодоагенту ) та проводку на внутрішньому блоці.
• З'єднання водяної труби між внутрішнім блоком та попередньо вбудованою трубою

контуру води під підлогою.
• Електропроводка на внутрішньому блоці.
• Налаштування та конфігурація системи.
• Оскільки багато параметрів керування можна коригувати через

панель керування, глибоке розуміння цього розділу необхідне для забезпечення
робочої гнучкості .

• Докладнішу інформацію читайте у окремому посібнику з експлуатації для
використання панелі керування та коригування контрольних параметрів.

Розділ 8
• Інформація про приладдя, що підтримується
• Описані специфікації, обмеження та проводка.
• Перед придбанням аксесуарів знайдіть підтримувану специфікацію, щоб придбати відповідну.

Розділ 9 • Тестова експлуатація та контрольна точка у тестовому режимі.

Розділ 10
• Пояснюються контрольні точки перед початком роботи.
• Пошук та усунення несправностей, техобслуговування та перелік кодів помилок

представлені для виправлення несправностей.
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ОБЕРЕЖНО
Встановлення

• Не користуйтеся несправними автоматичними вимикачами або
автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче
номінальних. Підключайте виріб лише до окремої лінії.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• З питань проведення електромонтажних робіт звертайтеся до
торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в
офіційний сервісний центр.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

!

Уважно прочитайте
застереження у цьому посібнику
перед експлуатацією виробу.

Цей пристрій заповнено
займистим холодоагентом.
(R32)

Цей символ означає, що
слід уважно прочитати
Посібник з експлуатації.

Цей символ вказує, що сервісний
персонал повинен
проконсультуватися з Посібником
з монтажу перед маніпуляціями з
цим обладнанням.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ОБЕРЕЖНО
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити тяжкі травми або смерть.

УВАГА
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити
ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом,
та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.

!

!

!

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання
непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного
чи неправильного використання пристрою. Ці вказівки розділено на
категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО» та «УВАГА», як описано нижче.
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• Завжди заземлюйте прилад.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Надійно встановлюйте панель та кришку блока управління.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Завжди встановлюйте виділений контур і вимикач.
- Неправильне підключення або встановлення може призвести до

пожежі або ураження електричним струмом.
• Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відповідного

номіналу.
- Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

• Не змінюйте конструкцію та не подовжуйте кабель живлення.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Не встановлюйте, не демонтуйте та не переустановлюйте пристрій
самостійно (замовник).
- Існує ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом,

вибуху або травми
• Стосовно антифризу завжди звертайтеся до продавця або

авторизованого сервісного центру.
- Майже увесь антифриз є токсичним продуктом.

• З питань установлення завжди звертайтеся до продавця або в
авторизований сервісний центр.
- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або

травмування.
• Не встановлюйте прилад на пошкодженій монтажній стійці.

- Це може призвести до травми, нещасного випадку або
пошкодження приладу.

• Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються з
часом.
- Якщо база руйнується, прилад може впасти разом з нею,

спричинивши матеріальні збитки, пошкодження виробу і травми
людей.

• Не встановлюйте систему водяної труби як контур відкритого типу.
- Можливий збій приладу.
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• Використовуйте вакуумний насос або інертний газ (азот) при
виконанні тесту на течу або продуванні повітрям. Не використовуйте
стиснуте повітря, кисень і легкозаймисті гази.
- Небезпека смерті, травми, пожежі або вибуху.

• Після проведення обслуговування переконайтеся, що роз'єм
підключено до приладу.
- В іншому випадку роз'єм може бути пошкоджено.

• Для монтажу завжди звертайтеся до дилера або у авторизований
сервісний центр.
- Існує ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом,

вибуху або травми.
• Мідь у контакті з холодоагентами не вільна від кисню або розкислена,

наприклад. Cu-DHP, як зазначено в EN 12735-1 і EN 12735-2.
• Слід дотримуватися державних норм стосовно газового

обладнання .(для R32)
• Трубопровід холодоагенту слід захистити або закрити, щоб уникнути

пошкодження .(для R32)
• Слід звести до мінімуму монтаж трубопроводу .(для R32)
• Перед тим, як відкривати клапани, необхідно виконати паяне,

зварене або механічне з'єднання, щоб забезпечити потік
холодоагенту між деталями системи охолодження. Обов'язково в
наявності повинен бути вакуумний клапан для створення вакууму у
з'єднувальній трубці та/або будь-якій незарядженій частині системи
охолодження .(для R32)

• Будь-хто, зайнятий роботою з контуром холодоагенту, або при
втручанні у контур холодоагенту, повинен мати дійсний сертифікат
від уповноваженого органу, акредитованого у промисловості; цей
сертифікат повинен підтверджувати компетенцію для безпечної
роботи з холодоагентами відповідно до технічних умов оцінювання,
визнаних у промисловості.(для R32)

• Не використовуйте інші засоби для прискорення розморожування
або для чищення, окрім рекомендованих виробником. (для R32)

• Уникайте утворення отворів внаслідок продавлювання або
пригорання. (для R32)
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• Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху. (для R32)
• Демонтаж пристрою, переробка холодоагенту і компонентів

пристрою повинні виконуватися відповідно до місцевих і
національних стандартів. (для R32)

• Гнучкі з'єднання холодоагенту (наприклад з'єднання між внутрішнім
та зовнішнім блоком), які можуть зміститися впродовж звичайної
роботи, слід захищати від механічного пошкодження. (для R32)

• Під час виконання монтажу трубопроводів необхідно уникати
механічних пошкоджень. (для R32)

• Механічні з'єднання (механічні з'єднувачі або розгалужені з'єднання)
повинні бути доступні. (для R32)

Експлуатація

• Виключіть можливість висмикування або ушкодження кабеля
живлення під час експлуатації пристрою.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Нічого не кладіть на кабель живлення.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Не підключайте та не відключайте штепсель шнура живлення від
розетки під час роботи пристрою.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Не торкайтеся приладу (не управляйте ним) вологими руками.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Не розташовуйте поруч із кабелем живлення електрообігрівачі або
інші нагрівальні прилади.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Не допускайте потрапляння води на електричні компоненти.
- Є ризик виникнення пожежі, виходу виробу з ладу або ураження

електричним струмом.
• Не зберігайте та не використовуйте горючі гази чи легкозаймисті

матеріали поруч із приладом.
- Небезпека пожежі або виходу приладу з ладу.

• Не слід довго використовувати прилад у щільно зачиненому просторі.
- Це може завдати шкоди приладу.
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• У випадку витоку горючих газів відключіть джерело газу й, перед тим
як увімкнути блок, провітріть приміщення.
- Існує ризик вибуху або пожежі.

• Якщо виріб видає дивні звуки, запахи або дим, вимкніть розмикач
або від'єднайте кабель живлення.
- Небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

• Вимкніть прилад або закрийте вікно під час бурі або урагану. Якщо
це можливо, зніміть виріб з вікна до початку урагану.
- Небезпека ушкодження майна, виходу приладу з ладу або

ураження електричним струмом.
• Не відкривайте передню кришку або виробу під час роботи. (Не

торкайтеся електростатичного фільтра, якщо він є у виробі.)
- Небезпека травмування, ураження електричним струмом або

виходу приладу з ладу.
• Не торкайтеся електричних деталей вологими руками, перед тим як

торкатися електричних деталей слід відключити живлення.
- Небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

• Не торкайтеся труб для подачі холодоагенту і води, а також будь-
яких внутрішніх деталей під час роботи пристрою або відразу після
його експлуатації.
- Існує ризик опіків або обмороження, особистих травм.

• Якщо ви працюєте з трубою або з внутрішніми деталями, потрібно
вдягати засоби індивідуального захисту або почекати, поки
температура знизиться до нормального рівня.
- Інакше ви можете отримати опіки, обмороження або травми.

• Увімкніть основне живлення за 6 годин до початку експлуатації виробу.
- Інакше можливе пошкодження компресора.

• Після вимкнення основного джерела живлення не торкайтеся
електричних деталей протягом 10 хвилин.
- Небезпека травмування та ураження електричним струмом.

• Внутрішній нагрівач виробу може працювати у режимі зупинки. Це
має на меті захист виробу.

• Будьте обережними, деякі частини блоку керування гарячі.
- Існує ризик фізичної травми або опіків.
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• Якщо прилад потік (був залитий або затоплений), зверніться до
Авторизованого сервісного центру.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• Переконайтесь, що вода не може прямо затікати до приладу.
- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або

пошкодження приладу.
• Періодично провітрюйте виріб, якщо експлуатуєте разом з плитою

тощо.
- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

• На час проведення чищення або обслуговування приладу
відключайте живлення.
- Небезпека ураження електричним струмом.

• Вживіть заходів, щоб ніхто не міг наступити чи впасти на прилад.
- Небезпека травмування і ушкодження приладу.

• Якщо пристрій не використовуватимуть тривалий час, настійно
рекомендуємо не вимикати живлення виробу.
- Існує ризик замерзання води.

• Зберігайте пристрій у добре вентильованому приміщенні, де розмір
приміщення відповідає площі, необхідній для експлуатації.(для R32)

• Зберігайте пристрій у приміщенні без постійного використання
відкритого полум'я (наприклад: газові прилади, що працюють) та
джерел займання (наприклад електронагрівач, що працює). (для
R32)

• Пристрій зберігайте таким чином, щоб запобігти механічним
пошкодженням. (для R32)

• Техобслуговування виконувати, лише як рекомендовано виробником
обладнання. Техобслуговування та ремонт, для яких потрібна
допомога іншого спеціалізованого персоналу, виконувати під
наглядом особи, компетентної у використанні займистих
холодоагентів. (для R32)

• При повторному використанні механічних з'єднань у приміщенні
необхідно замінити ущільнювальні деталі на нові. При повторному
використанні розгалужених з'єднань у приміщенні необхідно заново
виготовити розгалужувальні деталі. (для R32)
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• Періодично (кілька разів на рік) очищайте пил або часточки солі, що
застрягли у теплообміннику, водою. (для R32)

• Підтримуйте будь-які необхідні вентиляційні отвори вільними .(для
R32)

УВАГА
Встановлення

• Після встановлення або ремонту виробу завжди перевіряйте прилад
на виток газу (холодоагенту).
- Низький рівень холодоагенту може призвести до поломки виробу.

• Витримуйте горизонтальне положення при монтажі виробу.
- Для уникнення вібрації чи протікання води.

• Для підйому та транспортування приладу потрібно двоє чи більше
осіб.
- Уникайте травм.

• Не встановлюйте блок у вибухонебезпечних зонах.
• Підключіть воду для наповнення або заправки системи опалення, як

зазначено в EN 1717 / EN 61770, щоб уникнути забруднення питної
води зворотним потоком.

Експлуатація

• Не використовуйте прилад не за призначенням, наприклад, для
зберігання харчових продуктів, творів мистецтва тощо.
- Небезпека пошкодження або втрати майна.

• Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте
агресивні мийні засоби, розчинники тощо.
- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або

пошкодження пластикових деталей приладу.
• Не наступайте на прилад та не кладіть нічого на нього.

- Небезпека травмування або виходу приладу з ладу.
• Під час чищення або обслуговування приладу вставайте на стійкий

табурет або драбину.
- Будьте обережні та уникайте травмування.

!
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• Не вмикайте автоматичний вимикач або вимикач живлення при
знятій або відкритій передній панелі, кришці корпусу, верхній кришці,
кришці блока управління.
- Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом,

вибуху або смерті.
• Пристрій повинен бути відключений від джерела живлення

впродовж обслуговування та при заміні деталей.
• Засоби для відключення повинні бути включені в фіксовану

проводку відповідно до правил монтажу.
• Слід використовувати монтажний комплект, що постачається з

пристроєм, і не використовувати повторно старий монтажний
комплект.

• У випадку пошкодження кабелю живлення необхідно звернутись до
виробника, обслуговуючої організації або відповідної кваліфікованої
особи для його заміни з метою уникнення небезпеки. Монтажні
роботи повинні виконуватися відповідно до національних стандартів
електропроводки та тільки кваліфікованим персоналом.

• Це обладнання повинно постачатися з провідником живлення, що
відповідає національному законодавству.

• Інструкції для обслуговування, що надаються спеціалізованим
персоналом, уповноваженим виробником або уповноваженим
представником, можуть постачатися лише однією місцевою мовою,
яку розуміє спеціалізований персонал.

• Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями або з браком досвіду чи знань, якщо вони не
знаходяться під контролем або не отримали інструкції щодо
використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку. За
дітьми слід наглядати, щоб переконатися, що вони не граються з
пристроєм.



Монтажні деталі
УКРА

ÏН
С

Ь
КА

17

Дякуємо, що обрали тепловий насос LG Electronics з передачею тепла від повітря до води
Перед початком монтажу переконайтеся, що всі деталі знаходяться у коробці виробу.

(для спліт-систем)

КОРОБ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

МОНТАЖНІ ДЕТАЛІ

КОРОБ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Елемент Зображення Кількість

Зовнішній блок шасі U36A 1

Зовнішній блок шасі U60A 1

Дренажний ковпачок 4

Зливний ніпель 1

Заслінка 4

Елемент Зображення Кількість

Відсічний клапан 2

Аркуш монтажу 1

Елемент Зображення Кількість

Внутрішній блок 1

Інструкція зі
встановлення 1

Інструкція з
експлуатації /
встановлення

1
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(Для систем Hydrosplit)

КОРОБ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

КОРОБ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Елемент Зображення Кількість

Зовнішній блок шасі U60A 1

Дренажний ковпачок 4

Зливний ніпель 1

Інструкція зі встановлення 1

Інструкція з експлуатації / встановлення 1

Сітчастий фільтр 1

Заслінка 4

Елемент Зображення Кількість

Внутрішній блок 1

Елемент Зображення Кількість

Аркуш монтажу 1
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ

Рисунок Назва Рисунок Назва

Викрутка Омметр

Електричний дриль Шестигранний 
гайковий ключ

Вимірювальна 
стрічка, ніж Амперметр

Коронкове свердло Течешукач

Гайковий ключ
Термометр,

горизонтальний
вимірювач

Динамометричний ключ Інструменти для
вальцювання

Манометр колектора Вакуумний насос

Кліщі - -



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
З передовою інверторною технологією, підходить до таких пристроїв, як
підігрівачі підлоги, охолоджувачі підлоги та засоби для підігріву води. Завдяки взаємодії з
різним обладнанням, користувач має можливість налаштувати діапазон застосування.
У цій главі наведена загальна інформація щодо процедури встановлення .
Детально ознайомтесь з цією главою перед початком монтажу та знайдіть корисну
інформацію щодо процедури встановлення.
Маркування енергоефективності й дані про вироби для всіх можливих комбінацій можна
знайти на сайті https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Знайдіть назву зовнішнього
блоку на сторінці cedoc.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЬ

Назва заводської моделі

Зовнішній блок Внутрішній блок

Модель
№

1 2 3 4 5 6 7

Спліт-система ZH U W 09 6 A 0

Система Hydrosplit ZH B W 16 8 B 0

Позначення

1
ZH : Тепловий насос з передачею тепла

від повітря до води для R32
AH : Тепловий насос з передачею тепла

від повітря до води для R410A

2
Класифікація
- U : Зовнішній блок спліт-системи
- B : Зовнішній блок системи Hydrosplit

3 Тип моделі
- W : Інвертерний тепловий насос

4 Потужність обігріву
- напр. 09 : 9 кВт

5
Електричні параметри
- 6 : 1Ø, 220–240 В, 50 Гц
- 8 : 3Ø, 380–415 В, 50 Гц

6
Функція
- A : Основні функції спліт-системи
- B : Основні функції системи Hydrosplit

7 Серійний номер (завод-виробник)

Модель
№

1 2 3 4 5 6 7 8

Спліт-система ZH N W 09 6 06 A 1

Система Hydrosplit ZH N W 16 · · B 0

Позначення

1
ZH: Тепловий насос з передачею тепла

від повітря до води для R32
AH : Тепловий насос з передачею тепла

від повітря до води для R410A

2 Класифікація
- N : Внутрішній блок

3 Тип моделі
- W : Інвертерний тепловий насос

4 Потужність обігріву
- напр. 09 : 9 кВт

5
Електричні параметри
- 6 : 1Ø, 220–240 В, 50 Гц
- 8 : 3Ø, 380–415 В, 50 Гц

6 потужність обігрівача
- напр. 06 : 6 кВт нагрівач

7
Функція
- A : Основні функції спліт-системи
- B : основні функції системи Hydrosplit 1-Pipe
- C : основні функції системи Hydrosplit 2-Pipe

8 Серійний номер (завод-виробник)
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Назва моделі

Зовнішній блок Внутрішній блок

Позначення

1 Тепловий насос з передачею тепла від повітря воді

2 Класифікація
- U : Зовнішній блок

3 Потужність обігріву
- напр. 16 : 16 кВт

4
Електричні параметри
- 1 : 1Ø, 220–240 В, 50 Гц
- 3 : 3Ø, 380–415 В, 50 Гц

5 Комбінація для води на виході
- M : середня температура

6
Холодоагент
- A : R410A
- R : R32

7 Функція
- B : Основні функції системи Hydrosplit

8
Шасі
- U3 : шасі U60A
- U4 : шасі U36A

9

Серійний номер (замовник)
- HU*** U33 : для спліт-системи R410A Серії 3
- HU***MA U33 : для спліт-системи R410A Серії 4
- HU***MR U44 : для спліт-системи R32 Серії 4
- HU***MRB U30 : Система Hydrosplit серії 0

Позначення

1 Тепловий насос з передачею тепла від повітря воді

2 Класифікація
- N : Внутрішній блок

3 Потужність обігріву
- напр. 09 : 9 кВт

4

Електричні параметри
- 0 : Для обох 1Ø, 220-240 50 Гц і 3Ø, 380-

415 В 50 Гц
- 1 : 1Ø, 220-240 В, 50 Гц
- 3 : 3Ø, 380-415 В, 50 Гц

5

потужність обігрівача (кВт)
- 0 : додаткове обладнання
- 6 : 6 кВт нагрівач
- 9 : 9 кВт нагрівач
* Для R32 серії 5 : 6 кВт нагрівач

6 Комбінація для води на виході
- M : середня температура

7 Холодоагент
- R : R32

8
Функція
- B : основні функції системи Hydrosplit 1-Pipe
- C : основні функції системи Hydrosplit 2-Pipe

9 Шасі
- NK : шасі K1

10
Серійний номер (замовник)
- 0 : 0 Серія
- 1 : 1 Серія

Тип Холодоагент
№

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спліт-
система

R410A
H U 16 1 · · · U3 3

H U 16 1 M A · U3 3

R32 H U 05 1 M R · U4 4

Система
Hydrosplit R32 H U 16 3 M R B U3 0

Тип Холодоагент
№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спліт-
система

R410A
H N 16 1 6 · · · NK 3

H N 16 1 6 M · · NK 5

R32
H N 09 1 6 M · · NK 4

H N 09 1 · M R · NK 5
Система
Hydrosplit R32 H N 16 0 0 M · B NK 0

Перевірте інформацію про модель на основі номера моделі покупця.
(наприклад, геометрія, цикл тощо)
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Відповідна інформація

*1 : випробувано відповідно до EN14511
(температура води 30 °C ’35 °C при температурі зовнішнього повітря 7 °C / 6 °C)

*2 : випробувано відповідно до EN14511
(температура води 23 °C ’18 °C при температурі зовнішнього повітря 35 °C / 24 °C)

h Всі прилади були випробувані за умов атмосферного тиску.

Блок
Тепловий насос Резервний нагрівач

Тип Холодоагент

Зовнішній блок Внутрішній блок
Джерело
живлення

Ємність
Потужніст

ь [кВт]
Джерело
живленняПартія Фаза Потужніс

ть [кВт] Партія Фаза Потужніс
ть [кВт]

Нагріва
ння

[кВт]*1

Охолод
ження
[кВт]*2

Спліт-
система

R32 0 1Ø

5
4

1Ø 9 220-240 В~ 50 Гц

5.5 5.5

6 (3+3) 220-240 В~ 50 Гц

5

7
4

7.0 7.0
5

9
4

9.0 9.0
5

R410A

3

1Ø

5 3

1Ø

16

220-240 В~ 50 Гц

5.0 5.0

6 (3+3) 220-240 В~ 50 Гц

7 3 7.0 7.0
9 3 9.0 9.0

12
3

12.0 10.4
5

14
3

14.0 12.0
5

16
3

16.0 13.0
5

4

12
3

12.0 10.4
5

14
3

14.0 12.0
5

16
3

16.0 13.0
5

3

3Ø

12
3

3Ø 380-415 В~50 Гц

12.0 10.4
9 (3+3+3)

380-415 В~50 Гц

5 6 (2+2+2)

14
3

14.0 12.0
9 (3+3+3)

5 6 (2+2+2)

16
3

16.0 13.0
9 (3+3+3)

5 6 (2+2+2)

4

12
3

12.0 10.4
9 (3+3+3)

5 6 (2+2+2)

14
3

14.0 12.0
9 (3+3+3)

5 6 (2+2+2)

16
3

16.0 13.0
9 (3+3+3)

5 6 (2+2+2)

Система
Hydrosplit R32 0

1Ø
12

0

1Ø

16

220-240 В~ 50 Гц
12.0 12.0

- -

14 14.0 14.0
16 16.0 16.0

3Ø
12

3Ø 380-415 В~50 Гц
12.0 12.0

14 14.0 14.0
16 16.0 16.0
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ДЕТАЛІ ТА РОЗМІРИ

Внутрішній блок : зовнішній
85

0
31

5

490

490

315

* Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

Опис

№ Назва Примітка

1 Панель керування Вбудований пульт дистанційного керування

Одиниця виміру: мм
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Одиниця виміру: мм
484 289.6

13 9

10

12

6

8

14 15

432

1616

1

5

84
7.

8

7

484

12311684.5 76 41

63
.4

36
.9

46
.4

11

Внутрішній блок : внутрішній

- Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії
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Одиниця виміру: мм

307

7

12

115.584.5

63
.4

36
.9

46
.4

123.5 76 41

84
7.

8

484

6

9

10

13

2 3 4

14

8

11

5

15

1

16

Внутрішній блок : внутрішній

- Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 5 серії
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Одиниця виміру: мм

484 289.5

84
8.

8
63

.4

36
.9

46
.9

84.9 115.6 123.3 76 40.7

13

10

8

14

11

1

16

2 3

4

15

5

9

7

12

6

Внутрішній блок: внутрішній

- Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії
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Одиниця виміру: мм

84
7.

8

484 307

13

10

9

6

43

216

1

15

5

11

8

14

63
.4

36
.9

46
.4

84.5 115.5 123.5 76 41

12

7

Внутрішній блок: внутрішній

- Для внутрішнього блока спліт-системи R32 5 серії
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Одиниця виміру: мм

484 289

84
7.

8

63
.4

36
.9

84.5 116 240

9

1

4

3

7

6

2

8

5

Внутрішній блок: внутрішній

- Для систем Hydrosplit 1-pipe



484 307.4

84
7.

8

63
.4

36
.984.5 116 123 81.2

1

4

9

3

7

6

2

8

5
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Одиниця виміру: мм

- Для систем Hydrosplit 2-pipe
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№ Назва Примітка

1 Труба для води на виході Роз'єм «папа» 1 дюйм

2 Труба води, що входить Роз'єм «папа» 1 дюйм

3 Трубка холодоагенту Ø 9.52 мм

4 Трубка холодоагенту Ø 9.52 мм

5 Водяний насос Макс. напор 9,5 / 7 / 6 м

6 Запобіжний клапан Відкривається, якщо тиск води сягає 3 бар

7 Блок керування Друкована плата та клемні коробки

8 Термореле Відсікання подачі живлення до резервного нагрівача за
температури 90 °C (повернення вручну за температури 55 °C)

9
Реле потоку Мінімальний робочий діапазон при 15 л/хв.

Датчик витрати Діапазон: 5 ~ 80 л/хв

10 Пластинчатий теплообмінник Теплообмін між холодоагентом і водою

11
Манометр тиску Позначає тиск води, що циркулює

Датчик тиску Виявляє тиск води, що циркулює

12 Розширювальний бачок Компенсує зміни в об’ємі води в результаті нагрівання

13 Повітряний отвір Продування повітря впродовж заправки води

14 Резервний нагрівач Відсікання подачі живлення до резервного нагрівача за
температури 184 °C (не відновлюється)

15 Сітчастий фільтр Фільтрування та відкладання часточок всередині контуру
циркуляції води

16 Відсічний клапан Для дренажу або перекривання води при приєднанні труби

- Для спліт-систем

№ Назва Примітка

1 Труба для води на виході Роз'єм «папа» 1 дюйм

2 Труба води, що входить Роз'єм «папа» 1 дюйм

3 Водяний насос Циркуляція води

4 Запобіжний клапан Відкривається, якщо тиск води сягає 3 бар

5 Блок керування Друкована плата та клемні коробки

6 Датчик витрати Діапазон: 5 ~ 80 л/хв

7 Датчик тиску Виявляє тиск води, що циркулює

8 Розширювальний бачок Компенсує зміни в об’ємі води в результаті нагрівання

9 Повітряний отвір Продування повітря впродовж заправки води

- Для систем Hydrosplit
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Одиниця виміру: мм

4 отвори для анкерних болтів

39
0

36
0

33
0

Підтримка

1 
38

0

165 165

49
0

620

950
390

1 
35

6

Зовнішній блок: зовнішній

- Для спліт-систем
Потужність нагрівання виробу: 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт
Шасі: U60A
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Одиниця виміру: мм

Потужність нагрівання виробу: 5 кВт, 7 кВт, 9 кВт
Шасі : U36A

Підтримка

4 отвори для анкерних болтів

39
0

83
4

165 165

36
4

390620

950

80
9

33
0
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Зовнішній блок : зовнішній

- Для систем Hydrosplit
Потужність нагрівання виробу : 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт
Шасі : U60A

4 отвори для анкерних болтів (M10)

39
0

83
4

165 166 390619
950

24
33

0

36
0

165 619

40
5

13
7

2

1

3

№ Назва

1 Труба води, що входить

2 Труба для води на виході

3 Решітка для випуску повітря

Опис

Одиниця виміру: мм
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Деталі керування (для спліт-системи)

Блок керування: внутрішній блок

1Ø модель електронагрівача
(Для внутрішнього блока системи R32 4 серії, для внутрішнього
блока системи R410A 3 серії)

З магнітним перемикачем
(Дата виготовлення: до 30 вер. 2019 року)

З друкованою платою для нагрівача
(Дата виготовлення: з 1 жовт. 2019 року)

Опис

№ Назва Примітка

1 Клемні колодки Завдяки клемним колодкам можливе легке з'єднання
польової проводки

2 Блок розмикача течі
струму ELB

ELB захищає блок від перевантаження або короткого
замикання

3
ELB для додаткового
електронагрівача
(для певних моделей)

ELB захищає додатковий електронагрівач в баку ГВП від
перевантаження або короткого замикання

4
Магнітний перемикач

Магнітний перемикач / Друкована плата для нагрівача
контролює роботу резервного нагрівачаДрукована плата для

нагрівача (реле)

5 Головна друкована
плата Основна друкована плата керує функціями блоку

5

1

2
3

4
5

1

4

23
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1Ø модель електронагрівача (Для
внутрішнього блока системи R32 5серії,
внутрішнього блока системи R410A 5 серії)

3Ø модель електронагрівача (Для
внутрішнього блока спліт-системи R410A
5 серії)

5

1

4

4

23

5

1

23

Опис

№ Назва Примітка

1 Клемні колодки Завдяки клемним колодкам можливе легке з'єднання польової проводки

2 Блок розмикача течі
струму ELB

ELB захищає блок від перевантаження або короткого
замикання

3
ELB для додаткового
електронагрівача
(для певних моделей)

ELB захищає додатковий електронагрівач в баку ГВП від
перевантаження або короткого замикання.

4 Друкована плата для
нагрівача (реле)

Друкована плата для нагрівача контролює роботу
резервного нагрівача

5 Головна друкована
плата Основна друкована плата керує функціями блоку
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Деталі керування (для систем Hydrosplit 1-pipe)

Блок керування : внутрішній блок

12

Опис

№ Назва Примітка

1 Клемні колодки Завдяки клемним колодкам можливе легке з'єднання
польової проводки

2 Головна друкована
плата Головна друкована плата контролює роботу пристрою
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12

Деталі керування (для систем Hydrosplit 2-pipe)

Блок керування: внутрішній блок

Опис

№ Назва Примітка

1 Клемні колодки Завдяки клемним колодкам можливе легке з'єднання
польової проводки

2 Головна друкована
плата Головна друкована плата контролює роботу пристрою
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Панель керування

Вікно робочого дисплея Дисплей стану режиму роботи та налаштувань

Кнопка «Назад» Перехід до попереднього кроку з екрану налаштувань

Кнопка
Вгору/Вниз/Ліворуч/Праворуч Зміна значень налаштування меню

Кнопка OK Зберігання значень налаштування меню

Кнопка Увімкн. /Вимкн. Якщо вмикаєте/вимикаєте AWHP

OK

Вікно робочого 
дисплея

Кнопка 
увімкнення/вимкнення
Кнопка OK

Кнопка «Назад»
Кнопки 
«Вгору/Вниз/
Вліво/Вправо»
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ВИПАДОК 1: підключення нагрівальних приладів для нагрівання та охолодження
(контур під підлогою, блок котушки вентилятора і радіатор)

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Якщо встановлено з уже існуючим бойлером, забороняється вмикати бойлер разом з

. Якщо температура води на вході перевищує 55 °C, система припинить
роботу, щоб запобігти механічним пошкодженням виробу. Для отримання детальної інформації
про електропроводку та водопроводи зверніться до уповноваженого спеціаліста з монтажу.
Деякі монтажні плани представлені як приклад. Так як ці плани є концептуальними показниками,
монтажник повинен оптимізувати монтажні плани відповідно до умов для монтажу.

Зовнішня 
сторона

Внутрішня
сторона

Зовнішній блок Внутрішній блок

Контур нагрівання
 підлоги

Блок котушки 
вентилятора

Радіатор

M / F

M / F

ПРИМІТКА

• Кімнатний термостат
- Тип термостата та специфікації повинні відповідати главі 8 посібника з монтажу .

• 2-ходовий клапан
- Важливо встановити двоходовий клапан, щоб запобігти конденсації роси на підлозі та радіаторі у режимі

охолодження.
- Тип двоходового клапану управління та специфікації повинні відповідати розділу 4 та розділу 7 посібника з

монтажу .
- 2-ходовий клапан слід встановлювати на стороні подачі колектора.

• Обхідний клапан
- Для забезпечення достатньої швидкості водяного потоку обхідний клапан слід встановлювати на колекторі.
- Обхідний клапан повинен гарантувати мінімальну швидкість водяного потоку в будь-якому випадку.

Мінімальна швидкість води описана у кривій характеристик водяного насосу.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

40

ПРИМІТКА
• Бак ГВП

- Він повинен бути обладнаний додатковим електронагрівачем для отримання
достатньої теплової енергії в дуже холодну пору року.

- DHW : гаряча вода для побутових потреб
• 3-ходовий клапан

- Тип триходового клапана управління та специфікації повинні відповідати розділу 8
посібника з монтажу .

ВИПАДОК 2 : підключення резервуару DHW

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок Внутрішній блок

Контур нагрівання
 підлоги

Блок котушки 
вентилятора

Гаряча вода

Водопровідна вода

Радіатор

M / F

Бак Бак 
ГВПГВП
Бак 
ГВП

Висока температура Кімнатний термостат 
(постачається на об'єкті)
2-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)

3-ходовий клапан 
(постачається на 
об'єкті)

Обхідний клапан 
(постачається на об'єкті)

Низька температура

Відсічний клапан

Магнітний фільтр (рекомендовано)M / F

Бак
ГВП
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ВИПАДОК 3: підключення геліотермальної системи

Джерело геліонагрівання

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок Внутрішній блок

Контур нагрівання 
підлоги

Блок котушки 
вентилятора

Гаряча вода

Водопровідна вода

Радіатор

M / F

Бак Бак 
ГВПГВП
Бак 
ГВП

Висока температура Кімнатний термостат 
(постачається на об'єкті)
2-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)

3-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)

Обхідний клапан 
(постачається на об'єкті)

Низька температура

Відсічний клапан Насос 
(постачається на об'єкті)Магнітний фільтр 

(рекомендовано)M / F

Бак
ГВП

ПРИМІТКА
• Бак ГВП

- Він повинен бути обладнаний додатковим електронагрівачем для отримання
достатньої теплової енергії в дуже холодну пору року.

- DHW : гаряча вода для побутових потреб
• Насос

- Максимальне споживання потужності насоса повинно бути нижче 0,25 кВт.
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ВИПАДОК 4-1 : підключення другого контура

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок
Внутрішній блок

M / F

Буферний
 бак

[Контур 1] Прямий контур

Радіатор Радіатор

Водяний 
сепаратор

Контур нагрівання
 підлоги

Контур нагрівання 
підлоги

Датчик температури 2-го контуруМікс

Змішаний 
комплект

[Контур 2] Змішувальний контур

Висока температура Кімнатний термостат 
(постачається на об'єкті)
2-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)
Обхідний клапан 
(постачається на об'єкті)

Низька температура

Відсічний клапан
Магнітний фільтр 
(рекомендовано) Повітряний отвір 

(постачається на об'єкті)
M / F

Клапан регулювання тиску 
(постачається на об'єкті)

3-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)
Насос 
(постачається на об'єкті)
Змішаний комплект 
(постачається на об'єкті)

ПРИМІТКА
• Змішаний комплект

- Можете встановити його, якщо бажаєте налаштувати температуру в двох приміщеннях окремо
- При нагріванні контур 2 не може бути вище контура 1.
- При охолодженні контур 2 не може бути нижче контура 1.
-  Типи та технічні характеристики змішаного комплекту повинні відповідати главі 8

Посібника з монтажу .

h План монтажу входу/виходу води може відрізнятись в залежності від моделі.

[Контур 1] Прямий контур

Радіатор Радіатор

M / F

Буферний
 бак

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок

Сітчастий
 фільтр

Водяний 
сепаратор

Внутрішній блок

Датчик температури 2-го контуруМікс

Змішаний 
комплект

[Контур 2] Змішувальний контур

Контур нагрівання
 підлоги

Контур нагрівання
 підлоги

КОРПУС 4-2: під'єднання 2-го контуру (Для систем Hydrosplit)
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h План монтажу входу/виходу води може відрізнятись в залежності від моделі.

ВИПАДОК 5: підключення стороннього бойлера

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок
Внутрішній блок

Контур нагрівання
 підлоги

3-ходовий клапан / напрямок клапана
Бойлер увімкн.: ▼
Бойлер вимкн. : 

Бойлер

Контур нагрівання
 підлоги

M / F

Буферний
 бак

Контур нагрівання
 підлоги

M

Висока температура Кімнатний термостат 
(постачається на об'єкті)
2-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)
Обхідний клапан 
(постачається на об'єкті)

Низька температура

Відсічний клапан
Магнітний фільтр (рекомендовано)

Повітряний отвір 
(постачається на об'єкті)

M / F

Зворотний клапан

3-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)
Насос 
(постачається на об'єкті)
Aquastat V/V

ПРИМІТКА
• Сторонній бойлер

- Керування стороннім бойлером можна здійснювати вручну за допомогою пульта дистанційного керування
або автоматично, шляхом порівняння температури зовнішнього повітря та заданої температури.

• 3-ходовий клапан
- Тип триходового клапана управління та специфікації повинні відповідати розділу 8

посібника з монтажу.

(Для систем Hydrosplit)

Для захисту виробу обов'язково установіть брудовловлювач на вхідну трубу зовнішнього блока.

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

Зовнішній блок

Сітчастий 
фільтр

Внутрішній блок

Зовнішня 
сторона

Внутрішня
 сторона

Зовнішній блок

Сітчастий 
фільтр

Сито 
(постачається 

на об'єкті)

Внутрішній блок



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

44

Теплова схема установки (для R410A)
Зовнішній блок 3 серії

СТОРОНА
 ГАЗУ

Сервісний 
клапан 

(3-ходовий)

EEV

Сервісний 
клапан 

(3-ходовий)

Внутрішній блок
Пластинчастий 
теплообмінник

Вода. Вихід

Вода. Вхід

(Комплектуючі)

S1

Накопичувач

Компресор

4-ходовий 
клапан

Теплообмінник 
зовнішнього 
блоку

СТОРОНА 
РІДИНИ

S8

S7

S5

S4

S3

S6

S2

S10S11

S9

S12

СТОРОНА 
ГАЗУ

Сервісний 
клапан 

(3-ходовий)

EEV

Сервісний 
клапан 

(3-ходовий)

Внутрішній блок
Пластинчастий 
теплообмінник

Вода. Вихід

Вода. Вхід

(Комплектуючі)

S1

Накопичувач

Компресор

4-ходовий 
клапан

Теплообмінник 
зовнішнього блоку

СТОРОНА 
РІДИНИ

S8

S7

S5

S4

S3

S6

S2

S10

S9

S12

S11

Зовнішній блок 4 серії
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Категорія Символ Значення
З'єднувач

друкованої плати
Примітки

Зовнішні
й блок

S1 Датчик тиску CN_H_PRESS

S2 Середній датчик температури CN_MID

S3 Датчик температури випускної
труби компресора CN_DISCHA

S4 Датчик температури труби
всмоктування компресора CN_SUCTION

S5 Датчик температури
конденсатора CN_C_PIPE - Опис виражено на основі

режиму охолодження.

S6 Датчик температури зовнішнього повітря CN_AIR

EEV Електронний розширювальний клапан CN_EEV1_WH

Внутрішн
ій блок

S7 Датчик температури газу PHEX CN_PIPE_OUT - Значення виражається на основі
режиму охолодження.S8 Датчик температури рідини PHEX CN_PIPE_IN

S9 Датчик температури води на вході

CN_TH3S10 Датчик температури води на виході

S11 Датчик температури на виході
електронагрівача

S12 Дистанційний датчик
температури повітря CN_ROOM

- Додаткове приладдя
(продається окремо)

- Не показано на схемі

Опис
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Теплова схема установки (Для спліт-системи R32)

Опис

Накопичувач

Комп. інв.

Датчик 
тиску

Глушник

[PHE]

Датчик тиску/
Манометр тиску

A1 S11Сітчастий 
фільтр

S13

A8/A9

<Сторона води><Сторона холодоагенту>

S6

EEV1

S5

<Внутрішня складова спліт-системи>

S1

S4

EEV3
(EEV Інж.)

S2

S10
Датчик 
витрати

Повітряний отвір

Реле 
тиску

: Охолодження
: Обігрів

S3

Вихід
 води

Вхід води

S9

S12

S17

<Внутрішній блок>Повітряний отвір

Клапан 
надлишкового 

тиску

Розширювальний бачок

Категорія Символ Значення З'єднувач друкованої плати

Сторона
холодоагенту

S1 Датчик температури труби всмоктування компресора CN_SUCTION
S2 Датчик температури вхідного отвору IHEX CN_VI_IN
S3 Датчик температури зовнішнього повітря CN_AIR
S4 Датчик температури Outdoor-HEX CN_C_PIPE
S5 Датчик температури випускної труби компресора CN_DISCHARGE
S6 Датчик середньої температури Outdoor-HEX CN_MID
S9 Датчик температури газу PHEX CN_PIPE/OUT

S10 Датчик температури рідини PHEX CN_PIPE/IN
EEV1 Електричний розширювальний клапан (нагрівання) CN_EEV1
EEV3 Електричний розширювальний клапан (впорскування) CN_EEV3

Сторона води

S11 Датчик температури вихідного отвору для води
CN_TH3S12 Датчик температури вхідного отвору для води

S13 Датчик на виході резервного нагрівача
S17 Датчик витрати CN_F_METER

A1 Головний водяний насос CN_MOTOR1
CN_W_PUMP_A

A8 Електричний резервний нагрівач (Крок 1) CN_E_HEAT_A
A9 Електричний резервний нагрівач (Крок 2) CN_E_HEAT_B
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Теплова схема установки (для систем Hydrosplit 1-pipe)

Опис

Накопичувач

Комп. інв.

Датчик 
тиску

Глушник

[PHE]

Датчик 
тиску

A1
S19

S13

<Сторона води><Сторона холодоагенту>

S2

EEV1
S3

<Всередині системи Hydrosplit>

S4

S5

EEV2
(EEV Інж.)

S7

S1

Датчик 
витрати

Повітряний 
отвір

Реле 
тиску

: Охолодження
: Обігрів

S6

Вихід води

Вхід води

S12

S11

A8/A9
<Додаткове обладнання>

Внутрішній блок

Повітряний отвір

Клапан 
надлишкового 

тиску

Розширювальний бачок

Сітчастий фільтр

S17

Категорія Символ Значення З'єднувач друкованої плати

Сторона
холодоагенту

S1 Датчик температури рідини PHEX CN_PIPE_IN
S2 Датчик середньої температури Outdoor-HEX CN_MID
S3 Датчик температури випускної труби компресора CN_DISCHARGE
S4 Датчик температури труби всмоктування компресора CN_SUCTION
S5 Датчик температури Outdoor-HEX CN_C_PIPE
S6 Датчик температури зовнішнього повітря CN_AIR
S7 Датчик температури труби впорскування компресора CN_VI_IN

EEV1 Електричний розширювальний клапан (нагрівання/охолодження) CN_EEV1
EEV2 Електричний розширювальний клапан (впорскування) CN_EEV_MAIN

Сторона води

S12 Датчик температури вхідного отвору для води CN_WATER_OUT
S11 Датчик температури вихідного отвору для води CN_WATER_IN
S13 Датчик температури на виході резервного нагрівача CN_TH3
S17 Датчик витрати CN_F_SENSOR
S19 Датчик тиску води CN_H20_PRESS

A1 Головний водяний насос CN_PUMP_A1
CN_MOTOR1

A8 Електричний резервний нагрівач (1Ø, додаткове обладнання) CN_HEATER_PCB
A9 Електричний резервний нагрівач (3Ø, додаткове обладнання) HEATER1
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Теплова схема установки (для систем Hydrosplit 2-pipe)

Опис

Категорія Символ Значення З'єднувач друкованої плати

Сторона
холодоагенту

S1 Датчик температури рідини PHEX CN_PIPE_IN
S2 Датчик середньої температури Outdoor-HEX CN_MID
S3 Датчик температури випускної труби компресора CN_DISCHARGE
S4 Датчик температури труби всмоктування компресора CN_SUCTION
S5 Датчик температури Outdoor-HEX CN_C_PIPE
S6 Датчик температури зовнішнього повітря CN_AIR
S7 Датчик температури труби впорскування компресора CN_VI_IN

EEV1 Електричний розширювальний клапан (нагрівання/охолодження) CN_EEV1
EEV2 Електричний розширювальний клапан (впорскування) CN_EEV_MAIN

Сторона води

S12 Датчик температури вхідного отвору для води CN_WATER_OUT
S11 Датчик температури вихідного отвору для води CN_WATER_IN
S13 Датчик температури на виході резервного нагрівача CN_TH3
S17 Датчик витрати CN_F_SENSOR
S19 Датчик тиску води CN_H20_PRESS

A1 Головний водяний насос CN_PUMP_A1
CN_MOTOR1

A8 Електричний резервний нагрівач (1Ø, додаткове обладнання) CN_HEATER_PCB
A9 Електричний резервний нагрівач (3Ø, додаткове обладнання) HEATER1

Накопичувач

Комп. інв.

Датчик 
тиску

Датчик 
тиску

Глушник

[PHE]

<Сторона води><Сторона холодоагенту>

S2

EEV1

S3

<Комп. інв.>

S4

S5

EEV2
(EEV Інж.)

S7

S1

Реле 
тиску

: Охолодження
: Обігрів

S6

Вихід 
води

Вхід 
води

S12

S11

A1

S13

S19

A8/A9

Сітчастий фільтр

Повітряний 
отвір

<Додаткове обладнання>

<Внутрішній блок><Зовнішній блок>

<Додаткове обладнання>

Повітряний отвір

Клапан 
надлишкового 
тиску

Розширювальний
 бачок

S17

Датчик витрати 
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Оборот технологічної води (для R410A)
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Опис (для R410A)

Категорія Символ Значення З'єднувач
друкованої плати Примітки

Внутрішній
блок

S7 Датчик температури охолоджувача (сторона газу) CN_PIPE_OUT - Значення виражається на основі режиму
охолодження.S8 Датчик температури холодоагенту (на стороні рідини) CN_PIPE_IN

S9 Датчик температури води, що входить
CN_TH3 - S9, S10 та S11 під’єднуються до 6-контактного

роз'єму типу CN_TH3.S10 Датчик температури води, що виходить
S11 Датчик температури на виході електронагрівача
F/S Реле потоку CN_FLOW1

E/HT Резервний нагрівач CN_E/HEAT(A)
CN_E/HEAT(B)

- Потужність нагрівання розділена на два рівні:
часткова потужність для E/HEAT(A) і повна
потужність для E/HEAT(A) + E/HEAT(B).

- Експлуатаційна потужність (230 В змінного струму
50 Гц) для E/HEAT(A) і E/HEAT(B) постачається
зовнішнім джерелом живлення через з'єднувач реле
та ELB (розмикач течі струму).

W_PUMP1 Внутрішній водяний насос CN_MOTOR1 - Водяний насос приєднано до CN_MOTOR1
EXP/TANK Розширювальний бачок (без з'єднувача) - Зміна обсягу поглинання води, що нагрівається

S12 Дистанційний датчик температури повітря CN_ROOM - Додаткове устаткування (продається окремо)
- Модель: PQRSTA0

CTR/PNL Контрольна панель (або «пульт дистанційного керування») CN_REMO - Попередньо вбудовується в внутрішній блок

2WAY V/V_1 Керування водяного потоку для блока котушки
вентилятора CN_2WAY(A)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й встановлення на
місці (продається окремо)

- Підтримується двоходовий клапан з двома дротами типу NO або NC.

M / F Магнітний фільтр (без з'єднувача)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника
й встановлення на місці (продається окремо)

- Настійно рекомендується встановити додатковий
фільтр у контурі нагрівання води.

Нагрівання
води

W/TANK Бак ГВП (без з'єднувача)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Нагрівання та зберігання гарячої води за допомогою теплового
насоса повітря-вода або вбудованого електронагрівача

B/HT Додатковий електронагрівач CN_B/HEAT(A)
- приладдя сторонніх постачальників та польовий монтаж

(зазвичай вбудовано у резервуар води)
- Постачання додаткової потужності водяного нагрівання.

3WAY V/V_1

- Контроль витрати води, яка виходить з
внутрішнього блока.

- Перемикання напряму води, що направляється
під підлогою, і баком води.

CN_3WAY(A)

- Додаткове устаткування від стороннього
виробника й встановлення на місці (продається
окремо)

- Підтримується трьохходовий клапан типу SPDT.

ВОДОПРОВІ
ДНА ВОДА

Вода, що буде нагріватися внутрішнім блоком та
додатковим нагрівачем баку для води (без з'єднувача) - Монтажні роботи на місці

ДУШ Вода, що постачається до кінцевого користувача (без з'єднувача) - Монтажні роботи на місці
S13 Датчик температури бака для води

CN_TH4

- S13, S14 приєднано до з'єднувача з 4-контактним
типом CN_TH4.

- S13 є частиною комплекту резервуару DHW.
(Модель:PHLTA, PHLTC)

- S14 є частиною геліотермального комплекту
(модель:PHLLA)

Геліонаг
рівання

S14 Датчик температури води, нагрітої сонцем

3WAY V/V_2

- Контроль витрати води, яка нагрівається й
циркулюється ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.

- Перемикання напряму води між ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЮ
СИСТЕМОЮ та баком для води

CN_3WAY(B)
- Додаткове устаткування від стороннього виробника

й встановлення на місці (продається окремо)
- Підтримується трьохходовий клапан типу SPDT.

W_PUMP/2 Зовнішній водяний насос CN_W/PUMP(B)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника
й встановлення на місці (продається окремо)

- Якщо водяний насос ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
не може здійснювати циркуляцію, можна
використовувати зовнішній водяний насос.

ГЕЛІОТЕРМА
ЛЬНА

СИСТЕМА

- Ця система може містити наступні компоненти :
геліопанель, датчики, термостати, проміжний
теплообмінник, водяний насос тощо.

- Для використання гарячої води, нагрітої
ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ, користувач повинен
встановити геліотермальний комплект (PHLLA), наданий LG

(без з'єднувача) - Додаткове устаткування від стороннього виробника
й встановлення на місці (продається окремо)



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
УКРА

ÏН
С

Ь
КА

51

Оборот технологічної води (для спліт-системи R32)

Ко
мп

оне
нти

 
гел

іот
ерм

ал
ьно

ї 
сис

тем
и

Ба
зо

ви
й 

м
он

та
ж 

(в
ну

тр
. б

ло
к 

+ 
зо

вн
іш

ні
й 

бл
ок

)

Ба
к 

ГВ
П

Ве
нти

лят
орн

ий 
Ве

нти
лят

орн
ий 

теп
ло

обм
інн

ик
теп

ло
обм

інн
ик

Під
ігр

ів 
під

 
під

ло
гою

Вн
ут

ріш
ній

 бл
ок

 
(гі

др
ок

ом
пл

ек
т)

EX
P/

TA
NK

A1

S1
7

A8
/9

Ди
ст

. К
ім

на
тн

ої
 

те
мп

. Д
ат

чи
к

Ге
лі

о 
па

не
ль

A5

A1
2

Во
до

про
від

на 
вод

а

Ду
ш

A1
3

A4
ГЕ

ЛІ
ОТ

ЕР
М

АЛ
ЬН

А 
СИ

СТ
ЕМ

А

A1
0

Ра
діа

то
р

Ба
к 

ГВ
П

 
вс

та
но

вл
ен

ий
 

(н
ео

бх
ід

на
 н

ая
вн

іс
ть

 б
ак

а 
ГВ

П
)

Ге
лі

от
ер

м
ал

ьн
а 

си
ст

ем
а 

пі
дк

лю
че

на

M
/F

Ма
гн

ітн
ий

 ф
іль

тр
 

(р
ек

ом
ен

до
ва

но
)

S9 S1
0

S1
3

S1
4

S1
5

S2
1

S1
9

S1
1

S1
2

: О
хо

ло
дж

ен
ня

: О
бі

гр
ів

Зо
вн

іш
ні

й 
бл

ок
Ве

нти
лят

орн
ий 

теп
ло

обм
інн

ик



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

52

Опис (для спліт-системи R32)

Категорія Символ Значення З'єднувач
друкованої плати Примітки

Внутрішній
блок /

Головний
ланцюг

S9 Датчик температури охолоджувача (сторона газу) CN_PIPE_OUT - NTC5kOhm
S10 Датчик температури холодоагенту (на стороні рідини) CN_PIPE_IN - NTC5kOhm

S11 Датчик температури води на вході CN_TH3 
(ВХІД ВОДИ)

- NTC5kOhm — S11,S12 та S13 під’єднуються до
6-контактного роз'єму типу CN_TH3S12 Датчик температури води на виході CN_TH3 

(ВИХІД PHEX)

S13 Датчик температури на виході резервного
нагрівача

CN_TH3 
(ВИХІД НАГРІВАЧА)

S17 Датчик витрати CN_F_SENSOR - для відстежування швидкості водяного потоку

S19 Датчик тиску води на вході CN_H2O_PRESS - для відстежування тиск води

S20 Резерв TB_SENSOR
(ЗОВНІШН.)

S21 Дистанційний датчик повітря (Прямий контур) CN_ROOM1 - Додаткове обладнання: PQRSTA0
- NTC10kOhm

A1 Внутрішній водяний насос CN_PUMP_A1
CN_MOTOR1

- Живлення подається через CN_PUMP_A1
- ШІМ-сигнал подається через CN_MOTOR1

A2 Зовнішній насос TB_EXT 
(НАСОС A2)

- безпотенційний контакт
- Зовнішній водяний насос, якщо напор

внутрішнього насоса недостатній або якщо
використовується паралельний буферний бак

A8 / A9 Резервний нагрівач (2 кроки)

Котушка 1: CN_L1,
CN_N1

Котушка 2: CN_L2,
CN_N2

на друкованій плат
для нагрівача

- Робоча потужність (230 В змін. струму 50 Гц)
подається від зовнішнього джерела живлення
через клемну коробку

A12 2-ходовий клапан для блокування потоку
охолоджувальної води до контуру підлоги CN_2WAY_A

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Підтримується двоходовий клапан з двома дротами
типу NO або NC.

EXP/TANK Розширювальний бак - - Компенсує зміни в об’ємі води в результаті нагрівання
CTR/PNL Контрольна панель / пульт дистанційного керування CN_REMO

M/F Магнітний фільтр -

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Настійно рекомендується встановити додатковий
фільтр у контурі нагрівання води.

Контур
гарячого

водопоста
чання

S14 Температура бака ГВП CN_TH4
(ПІДСИЛЮВАЧ)

- S14 під’єднується до 4-контактного роз’єму типу CN_TH4
- Додаткове обладнання: PHRSTA0
- S14 є частиною комплекту для бака гарячої води (модель:

PHLTA)

A5 3-ходовий клапан для перемикання між
нагріванням (охолодженням) та баком ГВП CN_3WAY_A

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Підтримується трьохходовий клапан типу SPDT.

A10 підйомний нагрівач DHW CN_TANK_HEATER

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Робоча потужність (230 В змін. струму 50 Гц) подається
від зовнішнього джерела живлення через клемну коробку

- Додаткове обладнання: PHLTA (Реле, джгут та датчик ГВП)

W/TANK Бак побутової гарячої води - - Додаткове обладнання (серії OSHW) або
сторонній бак, придатний для теплових насосів

A15 Резерв CN_PUMP A15
S23 Резерв CN_RECIRC

Геліотермі
чний

контур

S15 Датчик сонячного колектора TB_SENSOR
(СОНЯЧН.)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- PT100
S16 Резерв CN_TH4 (СОНЯЧН.) - для датчика сонячного колектора використовуйте S15

A4 Насос сонячного колектора CN_PUMP_A4 - Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

A13 3-ходовий клапан геліосистеми CN_3WAY_B
- Додаткове устаткування від стороннього виробника й

встановлення на місці (продається окремо)
- Підтримується трьохходовий клапан типу SPDT.

Геліотермічни
й СИСТЕМА

Обладнання геліотермальної системи, а саме : колектор,
сонячний насос, датчик PT1000, сонячний теплообмінник - - Додаткове устаткування від стороннього виробника й

встановлення на місці (продається окремо)
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Оборот технологічної води (для систем Hydrosplit 1-pipe)
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Оборот технологічної води (для систем Hydrosplit 2-pipe)
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Опис (для систем Hydrosplit)

Категорія Символ Значення З'єднувач
друкованої плати Примітки

Зовнішній
блок

S1 Датчик температури холодоагенту (на стороні рідини) CN_PIPE_IN Значення виражається на основі режиму охолодження.
S11 Датчик температури вихідного отвору для води CN_WATER_IN Датчик температури води на вході
S12 Датчик температури вхідного отвору для води CN_WATER_OUT Датчик температури води на виході

M/F Магнітний фільтр (З’єднувач
відсутній)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Настійно рекомендується встановити додатковий
фільтр у контурі нагрівання води

Внутрішній
блок

S19 Датчик тиску води на вході CN_H20_PRESS

A8/A9 Резервний нагрівач (З’єднувач
відсутній)

- Додаткове устаткування (продається окремо)
- HA061B E1: 1Ø, HA063B E1: 3Ø

S13 Датчик температури на виході резервного нагрівача CN_TH3 - Додаткове обладнання, яке постачається з резервним
нагрівачем

A1 Внутрішній водяний насос CN_MOTOR1
CN_PUMP_A1

- Водяний насос під'єднується до CN_MOTOR1
та CN_PUMP_A1

A2 Зовнішній насос TB_EXT 
(НАСОС A2)

- безпотенційний контакт
- Зовнішній водяний насос, якщо напор внутрішнього насоса

недостатній або якщо використовується паралельний
буферний бак

EXP/TANK Розширювальний бачок (З’єднувач
відсутній) - Компенсує зміни в об’ємі води в результаті нагрівання.

S17 Датчик витрати CN_F_SENSOR

S21 Дистанційний датчик повітря (Прямий контур) CN_ROOM2 - Додаткове устаткування (продається окремо)
- PQRSTA0

CTR/PNL Контрольна панель (або «пульт дистанційного
керування») CN_REMO - Попередньо вбудовується в внутрішній блок

A12 Керування водяного потоку для блока котушки
вентилятора CN_2WAY_A

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Підтримується двоходовий клапан з двома дротами
типу NO або NC.

Нагрівання
води

W/TANK Бак ГВП (З’єднувач
відсутній)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Нагрівання та зберігання гарячої води за допомогою
теплового насоса повітря-вода або вбудованого
електронагрівача

A10 Додатковий електронагрівач CN_TANK_HEATER
- приладдя сторонніх постачальників та польовий

монтаж (зазвичай вбудовано у резервуар води)
- Постачання додаткової потужності для нагріву води

A5

- Контроль витрати води, яка виходить з
внутрішнього блока.

- Перемикання напряму води, що
направляється під підлогою, і баком води.

CN_3WAY_A - Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

ВОДОПРОВІ
ДНА ВОДА

Вода, що буде нагріватися внутрішнім блоком та
додатковим нагрівачем бака для води та B/HT W/TANK

(З’єднувач
відсутній) - Монтажні роботи на місці

ДУШ Вода, що постачається до кінцевого користувача (З’єднувач
відсутній) - Монтажні роботи на місці

S14 Датчик температури бака для води CN_TH4

- S14 під’єднуються до 4-контактного роз’єму
типу CN_TH4

- S14 — частина комплекту для бака ГВП
(модель: PHLTA, PHLTC)

Геліонаг
рівання

S15 Датчик температури води, нагрітої сонцем TB_SENSOR
SOLAR

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- PT1000

A13
- Контроль витрати води, яка нагрівається й

циркулюється ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.
- Перемикання напряму води між ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЮ

СИСТЕМОЮ та баком для води
CN_3WAY_B

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Підтримується триходовий клапан типу SPDT.

A4 Насос сонячного колектора CN_PUMP_A4

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)

- Якщо водяний насос ГЕЛІОТЕРМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
не може здійснювати циркуляцію, можна
використовувати зовнішній водяний насос.

ГЕЛІОТЕРМА
ЛЬНА

СИСТЕМА

- Ця система може містити наступні компоненти:
сонячну панель, датчик, термостати, проміжний
теплообмінник, водяний насос тощо.

(З’єднувач
відсутній)

- Додаткове устаткування від стороннього виробника й
встановлення на місці (продається окремо)



МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Зовнішній блок встановлений зовні для забезпечення теплообміну з повітрям
навколишнього середовища. Тому важливо забезпечити належний простір навколо
зовнішнього блока та слідкувати за специфічними умовами зовнішнього середовища. У
цьому розділі представлена інструкція для монтажу внутрішнього блока, виконання
з'єднання з внутрішнім, а також що робити при монтажі на морському узбережжі.

УМОВИ, У ЯКИХ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗОВНІШНІЙ БЛОК
- Якщо над блоком встановлено дах від сонця, щоб запобігати впливу прямих сонячних променів або

дощу, переконайтеся, що не виникло обмеження виділення тепла від теплообмінника.
- Переконайтеся, що наявний простір, позначений стрілками попереду, позаду і по бокам блоку.
- Вихідне гаряче повітря не повинно впливати на тварин чи рослини.
- Враховуйте вагу зовнішнього блоку та обирайте місце з мінімальною вібрацією та шумом.
- Оберіть місце так, щоб тепле повітря і шум від зовнішнього блоку не заважали сусідам.
- Місце, де буде забезпечено достатню міцність основи, щоб витримати вагу й вібрацію зовнішнього

блока, і де буде забезпечено його рівне встановлення.
- Місце, яке не піддається прямому впливу снігу або дощу.
- Місце, захищене від снігопаду і граду
- Місце, де відсутня ослаблена підлога або основа — як, наприклад, стара частина будинку, або місце,

де накопичується велика кількість снігу.
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Одиниця виміру: мм

Мінімальний робочий простір

※Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

Свердління отвору в стіні 
(для спліт-систем)
- За потреби зробити отвір в стіні для під'єднання труби

між внутрішнім та зовнішнім блоками дотримуйтесь
наведених нижче вказівок.
Просвердлити в стіні отвір для труби Ø 70 мм за
допомогою бурової коронки.
Отвір для трубопроводу повинен бути під невеликим
нахилом до зовнішнього боку, щоб запобігти
потраплянню крапель дощу у внутрішній блок.

300

Огородження 

або перешкоди
700

300

600

Сонцезахисний 
навіс

Стіна

5
~7

 m
m

Внутрішня 
сторона

Зовнішня 
сторона
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Транспортування обладнання
• При переміщенні обладнання в підвішеному стані заводьте мотузки між ніжками панелі

основи під обладнанням.
• Завжди піднімайте блок мотузками, прикріпленими у чотирьох точках, так щоб на блок не

здійснювався вплив.
• Кріпіть троси до блока під кутом Ⓐ 40° або менше.
• Використовуйте лише приладдя та деталі зі спеціальними характеристиками під час монтажу.
• Навантажувачі не доступні без палет.
• Будьте обережні, щоб не пошкодити виріб при переміщенні навантажувача.

Допоміжна лінія

40º або менше

Решітка випуску повітря Отвір забору
Кут

Ручка

Навантажувач
Завжди тримайте блок за кути, оскільки, 
якщо тримати за бокові отвори забору на корпусі, 
можна їх деформувати.
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УВАГА!
Запобіжні заходи при транспортуванні блоку

• Потрібно більше одної людини для перенесення блоку, якщо вага блока складає
більше 20 кг

• Поліпропіленові стрічки використовують для пакування виробу. Не використовуйте їх
як засоби транспортування, оскільки це небезпечно.

• Не чіпати ребра теплообмінника голими руками. Можлива травма.

• Пакувальний матеріал зовнішнього блоку повинен утилізуватися відповідно до діючих правил.
Інакше діти можуть отримати доступ до матеріалу та задихнутися

• When carrying in Unit, be sure to support it at four points. Carrying in and lifting with
3-point support may make Outdoor Unit unstable, resulting in a fall.

• Для стропування використовувати 2 ременя довжиною не менше 8 м

• При необхідності використовувати м'який матеріал в місцях контакту стропи з
корпусом блоку.

• Здійснювати підйом блоку, лише переконавшись, що стропування зроблене з
урахуванням його центра ваги.
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Вибір місця розташування (Зовнішній блок)

- Якщо зовнішній блок встановлюється близько до морського узбережжя, слід уникати
прямого впливу морського вітру. Встановлюйте зовнішній блок на протилежній стороні до
напрямку вітру з моря.

УВАГА!
• Блоки не слід установлювати в середовищах, де утворюються корозійно-активні леткі

сполуки, такі як, наприклад, кислотні або лужні гази.
• Не можна встановлювати виріб у місці, де він зазнаватиме прямої дії морського вітру

(соляний туман). Це може призвести до корозії виробу. Корозія, зокрема на пластинах
конденсатора і випарника, може призвести до виходу виробу з ладу або до погіршення
його продуктивності.

• Якщо зовнішній блок установлено поблизу морського узбережжя, необхідно
передбачити його захист від прямого впливу морського вітру. У протилежному випадку
необхідна додаткова антикорозійна обробка теплообмінника.

- Якщо Зовнішній блок установлюється поблизу морського берега, його потрібно захистити
від морського вітру вітрозахисним екраном.

- Екран повинен бути виготовлений із міцних
матеріалів (наприклад, бетону), щоб
протистояти дії морського вітру.

- Його висота і ширина повинні щонайменше у
півтора рази перевищувати висоту і ширину
зовнішнього блока.

- Слід забезпечувати більше 700 мм простору
між зовнішнім блоком та вітровідбійником для
вільного потоку повітря.

Морський вітер Морський вітер

Морський вітер

Вітрозахисний 
екран

- Оберіть місце з гарним дренажем.
Необхідно періодично (не менше одного разу на рік) очищати теплообмінник від пилу або
соляних часток за допомогою води.

- Якщо неможливо дотримуватися вищезазначених указівок щодо установки в умовах
морського клімату, зверніться до компанії вашого постачальника за додатковими
антикорозійними засобами.

Монтаж На Морському Узбережжі



МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

60

Сезонний вітер та застереження на зиму
• Для забезпечення правильної роботи виробу в місцях випадіння снігу або з суворими

зимовими умовами, рекомендується вживати відповідних заходів.

• Треба заздалегідь підготуватися до сезонних вітрів або снігопадів.

• Для запобігання потраплянню снігу чи дощу всередину виробу, установити впускний і
випускний канали.

• Необхідно установлювати зовнішній блок таким чином, щоб він не вступав у безпосередній
контакт зі снігом. Якщо сніг накопичується і замерзає на впускному отворі для повітря,
можлива відмова системи. Якщо виріб установлюється у місці з великою кількістю снігу,
слід установити захисну кришку.

• Встановіть зовнішній блок на монтажній консолі на 500 мм вище, ніж рівень середніх
снігопадів (річне середнє значення снігопадів) при встановленні на ділянках з великою
кількістю снігопадів.

• Якщо сніг накопичується у верхній частині зовнішнього блоку більше, ніж на 100 мм,
завжди прибирайте сніг для експлуатації.

- Висота двотаврової опори повинна перевищувати рівень утворюваного снігового
покриття вдвічі, а її ширина не повинна перевищувати ширину виробу. (якщо ширина
опори перевищує ширину виробу, на її відкритій частині буде накопичуватися сніг)

- Не розташовуйте впускний і випускний отвори зовнішнього блока в місцях, де вони
піддаватимуться дії сезонного вітру.
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МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА
Внутрішній блок встановлено всередині, де можливий одночасний доступ до
терміналу циклу водопроводу під підлогою і труби холодоагенту від зовнішнього блоку.
У цьому розділі описано умови для місця монтажу.

Умови, У Яких Встановлюється Внутрішній Блок
Спеціальні умови потрібні для місця монтажу, наприклад простір для техобслуговування,
настінний монтаж, довжина і висота водопровідної труби, загальний обсяг води,
регулювання розширювального баку та якість води.

Загальні питання

Перед встановленням внутрішнього блоку слід врахувати наступне.
- Місце встановлення повинно бути захищено від впливу погодних умов, наприклад, дощу,

снігу, вітру, морозу тощо.
- Оберіть місце з високим рівнем вологостійкості або з системою зливу, що працює

належним чином.
- Слід забезпечити простір для сервісного обслуговування.
- Займисті речовини не можна розташовувати поруч з внутрішнім блоком.
- Слідкуйте за тим, щоб у приміщенні для експлуатації не було мишей, бо вони можуть

пошкодити дроти або потрапити до приладу.
- Біля внутрішнього блока не можна розташовувати предмети, які могли б зашкодити

нормальній циркуляції повітря навколо внутрішнього блока.
- Не розміщуйте нічого під внутрішнім блоком, щоб уникнути неочікуваного витоку води.
- Якщо тиск підніметься до 3 бар, потрібно застосовувати систему зливу, коли вода

зливатиметься через запобіжний клапан.

Простір для обслуговування

- Переконайтесь, що проміжки позначені стрілками навколо
нижньої, бокової та верхньої сторони.

- Слід забезпечити широкий простір для полегшення
проведення обслуговування та прокладання труб.

- У разі відсутності достатнього робочого простору
циркуляція повітря може порушитися, а внутрішні деталі
перегріватимуться або будуть пошкоджені.

200

25
0

200

1 
30

0

Мінімальний сервісний простір
(од. виміру: мм)

ПРИМІТКА
• Налаштування виробу за промовчанням лише для

нагріванням. Для використання системи
охолодження разом, DIP S / W 4 повинні бути
увімкнені і повинен бути встановлений додатковий
зливний піддон з приладдя.
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Монтаж на стіну

Крок 1. Від'єднайте короб дистанційного керування від передньої панелі і від'єднайте
кабель дистанційного керування.

Крок 2. Вийнявши п'ять гвинтів від'єднайте передню кришку з внутрішнього блоку. Знімайте
передню кришку, утримуючи її за ліву та праву сторони. Потім потягніть її вгору.

Крок 3. Розмістіть шаблон для встановлення на стіні та позначте місця
під болти.Цей шаблон допоможе правильно визначити місце
під болти.

Нижні
 гвинти Верхні 

гвинти

Stud Hole Bolt (Using More than M8)

Stud Hole Bolt (Using More than M8)

УВАГА!
Після завершення монтажу поверніть дистанційне керування у вихідне положення.

УВАГА!
Шаблон необхідно розташувати рівно. Якщо цього не зробити, опорна пластина та
внутрішній блок будуть встановлені неправильно.

ПРИМІТКА
Використовуйте викрутку з пласким жалом або монету для знімання корпуса
дистанційного керування.



МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА
УКРА

ÏН
С

Ь
КА

63

Крок 4. від’єднати шаблон для установки. Прикрутіть болти на позначених місцях на стіні.
При закручуванні болтів використовуйте анкерні болти M8 ~ M11 для закріплення
підвісного внутрішнього блоку.

Крок 5. Навісьте внутрішній блок на опорну пластину.

ПРИМІТКА
Самонарізні гвинти можна використовувати у якості альтернативи анкерним болтам
M8 ~ M11. Але перевага надається анкерним болтам M8 ~ M11.
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Мінімальна площа підлоги : Внутрішній блок (для R32)
-Пристрій слід встановлювати, експлуатувати та зберігати у приміщенні з площею підлоги більше мінімально

   потрібної площі.
- Визначте мінімальну площу за графіком таблиці
- Використовуйте таблицю для визначення мінімальної площі.

- м: загальна кількість холодоагенту в системі
- Загальна кількість холодоагенту в системі: заводська заправка холодоагенту + додаткова

кількість холодоагенту
- Amin мінімальна площа монтажа

A
m

in
 (

м
2 )

м (кг)

1.224 1.50.50 2 2.5 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

м (кг) Amin (м2)

< 1.224 -

1.224 1.43

1.3 1.61

1.4 1.87

1.5 2.15

1.6 2.44

1.7 2.76

1.8 3.09

1.9 3.44

2 3.81

2.1 4.20

2.2 4.61

2.3 5.04

2.4 5.49

2.5 5.96

2.6 6.44

2.7 6.95
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Монтаж електропроводки
Два види кабелів слід приєднувати до зовнішнього блоку: один - 'силовий кабель', а ще один
'Сполучний кабель'. Кабель живлення використовується для подачі зовнішнього електроживлення на
зовнішній блок. Цей кабель, як правило, підключається до зовнішнього джерела живлення (наприклад,
головного розподільчого щита в будинку користувача) та зовнішнього блока. З'єднувальний кабель
використовується для з'єднання зовнішнього блока з внутрішнім блоком для подачі електроживлення
до внутрішнього блока та для встановлення зв'язку між зовнішнім та внутрішнім блоками.
Процедура проводки до зовнішнього блоку у чотири етапи. Перш ніж почати прокладання кабелів,
треба перевірити відповідність їхніх технічних характеристик та РЕТЕЛЬНО прочитати усі вказівки та
застереження.
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Кабель живлення, приєднаний до
зовнішнього блоку повинен відповідати IEC
60245 або HD 22.4 S4 (Це обладнання слід
забезпечувати комплектом кабелю, що
відповідає національним нормам.

З'єднувальний кабель, який підключається до
зовнішнього блоку, повинен відповідати нормам
IEC 60245 або HD 22.4 S4 (Дане обладнання
повинне бути укомплектоване кабелями, які
відповідають національним стандартам).

Щоб уникнути небезпеки через скидання налаштувань термовимикача без можливості
відновлення, цей пристрій не слід живити через пристрій зовнішнього перемикання, такий
як таймер, або приєднувати до мережі, яка регулярно вмикається і вимикається.
Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його
агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом для того, щоб
запобігти поразки електричним струмом.

Якщо довжина з'єднувальної лінії між
внутрішнім і зовнішнім блоком перевищує
40 м, прокладіть лінію комунікацій і силову
лінію окремо.

GN/YL

1 Фаза (Ø)

20 мм

3 Фаза (Ø)

20 мм

GN/YL

20 мм

GN/YL

ОПТИМАЛЬНА 
ПЛОЩА 
ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕТИНУ  
0.75 мм2

Тип Холодоагент Потужність
[кВт]

Фаза
[Ø]

ELCB
[A]

Спліт-
система

R32 5 / 7 / 9 1 16 / 20 / 25

R410A
5 / 7 / 9 1 30

12 / 14 / 16 1 40
12 / 14 / 16 3 20

Система
Hydrosplit R32

12 / 14 / 16 1 40
12 / 14 / 16 3 16

Кабель живлення
(Тип : H07RNF)

Струм [A] Площа [mm2]
[A] ≤0.2 Шнур мішура a

0.2< [A] ≤3 0.5 a

3< [A] ≤6 0.75
6< [A] ≤10 1.0 (0.75)b

10< [A] ≤16 1.5 (1.0)b

16< [A] ≤25 2.5
25< [A] ≤32 4
32< [A] ≤40 6
40< [A] ≤63 10

a  Ці шнури можна використовувати лишев 
тому випадку, якщо їх довжина не перевищує 2 
м між точкою, де шнур або захисний щиток 
входить у прилад, і вхід у вилку.

b  Шнури з площею поперечного перерізу,
зазначеною в дужках, можуть використовуватися 
для портативних приладів, якщо їх довжина не 
перевищує 2 м.

! УВАГА



УКРА
ÏН

С
Ь

КА

МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА  67

Використовуйте круглі притискні контакти для підключення до клем силової лінії.

Якщо такі контакти недоступні, виконайте наведені нижче інструкції.
- Не підключайте до клем силової лінії кабелі різної товщини. (Ненадійне кріплення силових

кабелів може призвести до надмірного нагріву).
- При підключенні кабелів однієї товщини дійте, як показано на малюнку нижче.

Круглий притискний контакт Силовий кабель

Заходи безпеки при прокладенні силового кабеля

ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що гвинти клем надійно закручені.

- Для прокладення проводки слід використовувати відповідний силовий кабель, та надійно
його закріплювати, щоб запобігти передачі зовнішніх зусиль на клемну колодку.

- Для затягування гвинтів клеми використовуйте відповідну викрутку. Викрутка з малою
насадкою зірве головку гвинта й не дозволить міцно затягнути контакт.

- Надмірне затягування гвинтів клем може призвести до їх поломки.
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Зауваження стосовно якості постачання електроенергії у комунальних
електромережах

Дане обладнання відповідає наступним нормам:
- EN/IEC 61000-3-12 (1) за умови, що потужність при короткому замиканні Ssc перевищує або

дорівнює мінімальному значенню Ssc на стикувальному пристрої між виробом і електромережою. На
установнику або користувачі полягає відповідальність (за необхідності вони мають
проконсультуватися зі спеціалістами електричної компанії) за забезпечення відповідності
електроживлення наступним умовам: Ssc перевищує або дорівнює мінімальному значенню Ssc.

- Європейський /міжнародний технічний стандарт, що встановлює межі для зміни напруги,
коливань напруги та різких перепадів напруги у комунальних мережах живлення низької
напруги для обладнання з номінальним струмом ≤ 75 A.

- Європейський/міжнародний технічний стандарт встановлює межі для гармонічних струмів,
що виробляється обладнанням, приєднаним до комунальних систем низької напруги з
вхідним струмом ≤16 А з > 75 A на фазу.

Специфікація автоматичного вимикача

Виконайте електричні підключення згідно зі схемою електричних з'єднань.
- Усі електричні з'єднання повинні відповідати місцевим нормам.
- Виберіть джерело живлення, здатне подавати електричний струм, потрібний для роботи блока.
- Установіть ухвалений автоматичний вимикач із захистом від витоків на землю (ПЗВ) між

джерелом живлення і приладом. Необхідно встановити роз'єднувальний пристрій для
надійного відключення всіх силових ліній.

- Лише модель автоматичного вимикача, рекомендована авторизованим спеціалістомnel only
*Труби й проводи для встановлення виробу слід придбати окремо.

Найменування моделі Мінімальне 
значення SscФаза (Ø) Потужність (кВт)

1

5

3 142

7
9

12
14
16

Найменування моделі Мінімальне 
значення SscФаза (Ø) Потужність (кВт)

3
12

2 34814
16

Тепловий насос Резервний нагрівач

Тип Холодоагент

Серія
внутріш
нього
блока

Фаза
[Ø]

Потужність
[кВт]

Джерело
живлення

Зовнішній
блок ELCB

[A]
Фаза
[Ø]

Потужність
[кВт]

Джерело
живлення

Площа
[мм2]

ELCB
[A]

Спліт-
система

R32 4 1 5 / 7 / 9 220-240 V~50 Hz 16 / 20 / 25 1 6 (3+3) 220-240 V~50 Hz 4 405

R410A
3

1 5 / 7 / 9 220-240 V~50 Hz 30 1 6 (3+3) 220-240 V~50 Hz 4 40
1 12 / 14 / 16 40 1 6 (3+3) 6 40
3 12 / 14 / 16 380-415 V~50 Hz 20 3 9 (3+3+3) 380-415 V~50 Hz 2.5 32

5 1 12 / 14 / 16 220-240 V~50 Hz 40 1 6 (3+3) 220-240 V~50 Hz 6 40
3 12 / 14 / 16 380-415 V~50 Hz 20 3 6 (2+2+2) 380-415 V~50 Hz 2.5 32

Система
Hydrosplit R32 0 1 12 / 14 / 16 220-240 V~50 Hz 40 1 - - - -

3 12 / 14 / 16 380-415 V~50 Hz 16 3 - - - -
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- Живлення теплового насоса

ELCB CB

Зовнішній блок

Внутрішній
 блок

Джерело живлення
Зв'язок

Блок вимикачів

- Блок живлення для резервного обігрівача

ELCB CB

Зовнішній блок

Внутрішній
 блок

Джерело живлення
Зв'язок

Блок вимикачів

- Живлення додаткового електронагрівача ГВП

Внутрішній
 блок Датчик

Комплект 
бака ГВП Бак 

ГВП
CB

ELCB CB

Зовнішній блок

Джерело живлення
Зв'язок

Блок вимикачів
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ТРУБОПРОВІД ТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
Процедури щодо трубопроводу для холодоагенту та електропроводки на зовнішньому блоці
описані у цій главі. Більшість процедур подібні до процедур для кондиціонера LG.
*Труби й проводи для встановлення виробу слід придбати окремо.

(для спліт-системи)

*Для моделі Hydrosplit не передбачені труби для холодоагенту

Трубопровід холодоагенту
Перед прокладанням трубопроводів для холодоагенту необхідно вивчити обмеження довжини та
висоти трубопроводу. Після усунення всіх обмежень для подальшої підготовки необхідно виконати
деякі дії. Потім починається процедура підключення труби до зовнішнього та внутрішнього блока. 

Обмеження довжини та підйому труби

Зовнішній 
блок

Внутрішній блок

A

B

AМаслоуловлювач

Зовнішній блок

Внутрішній 
блок

B

Маслоуловлювач 
необхідна, якщо 
зовнішній блок 
встановлений
вище, ніж 
внутрішній блок.

УВАГА!
1 Для виробів R410A, якщо довжина труби перевищує 7,5 м, відповідно до таблиці

необхідно виконати додаткову заправку холодоагентом.
• Приклад : якщо модель на 16 кВт встановлена на відстані 50 м, необхідно додати

1700 г холодоагенту за наступною формулою: (50-7,5) x 40 г = 1700 г
2  Для виробів R32, якщо довжина труби перевищує 10 м, відповідно до таблиці

необхідно виконати додаткову заправку холодоагентом.
• Приклад : Приклад: якщо модель на R32 9 кВт встановлена на відстані 50 м, необхідно

додати 1600 г холодоагенту за наступною формулою: (50-10) x 40 г = 1600 г
3 Номінальна потужність виробу основана на стандартній довжині, а максимальна

дозволена довжина основана на надійності виробу у експлуатації.
4 Неправильна заправка холодоагенту може спричинити неправильну експлуатацію.
5 Маслоуловлювач слід встановлювати через кожні 10 метрів, якщо зовнішній блок

встановлений вище внутрішнього.

Холодоагент Потужність
(кВт)

Діаметр труби [мм(дюйм.)] Довжина А (м) Підйом В (м) Додатковий
холодоагент (г/м)Газ Рідина Стандартний Макс. Max.

R410A 5/7/9/12/
14/16 15.88(5/8") 9.52(3/8") 7.5 50 30 40

R32 5/7/9 15.88(5/8") 9.52(3/8") 5 50 30 40

ПРИМІТКА
Заповніть карту вмісту фторованого парникового газу, закріплену на зовнішній стінці зовнішнього блоку,
указавши в ній кількість фторованих парникових газів. (Ця примітка щодо карти вмісту фторованого
парникового газу є обов'язковою для виконання в залежності від типу продукту або ринку.)
① Виробничий майданчик (див. ярлик назви моделі)
② Місце встановлення (якщо можливе розташування поруч з точками обслуговування для додавання

або видалення холодоагенту)
③ Загальний обсяг заправки (① + ②)



Крок 1. Відріжте труби і кабель.

- Використовуйте прикладений комплект
труб або труби, придбані на місці.

- Виміряйте відстань між внутрішнім і
зовнішнім блоком.

- Відріжте труби із запасом по довжині.
- Відріжте кабелі із запасом (на 1,5 метрів

довше труб).

Крок 2. Зняття задирок.

- Повністю видаліть всі задирки з торця трубки/труби.
- При видаленні задирок направте кінець трубки/труби

вниз, щоб запобігти потраплянню стружки всередину
труби.

Крок 3. Надягання гайки

- Зніміть конусні гайки, установлені на
внутрішньому й зовнішньому блоках, та
встановіть їх на труби/трубки, попередньо
видаливши з них задирки. (Після вальцювання
встановити їх на труби буде неможливо)

Крок 4. Розвальцьовування.

- Виконайте розвальцьовування спеціальним інструментом
для холодоагенту R-410A, як показано нижче.

- Міцно закріпіть мідну трубку в плашці (або оправці)
згідно з розмірами, вказаними у наведеній вище таблиці.

Крок 5. Перевірка

- Порівняйте результат розвальцьовування
з малюнком праворуч.

- Якщо конус буде неправильним, відріжте
розвальцьовану частину і повторіть
процес.
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Підготовка трубопроводу
- Основною причиною витоків газу є неправильне розвальцювання труб. При розвальцьовуванні

потрібно керуватися наступними рекомендаціями.
- Використовуйте розкислену мідь для монтажу труб.

Похилийзріз

Всередині блискуче без подряпин
Гладка поверхня по всьому діаметру

Рівномірна довжина 
по всьому діаметру

Поверхня 
пошкоджена

Тріщина Нерівномірна 
товщина

= Неправильне розвальцювання =

Оправка

Мідна труба

"A"

<Тип баранцевої гайки>

<Тип муфти>

Мідна 
трубка 90° Похилий зріз   Нерівний зріз  Грубий зріз

Труба
Райбер

Направити 
вниз

Конусна гайка

Мідна трубка

Діаметр труби
[дюйми (мм)]

A дюйми (мм)
Тип баранцевої гайки Тип муфти

1/4 (6.35) 0.04~0.05(1.1~1.3)

0~0.02
(0~0.5)

3/8 (9.52) 0.06~0.07(1.5~1.7)
1/2 (12.7) 0.06~0.07(1.6~1.8)
5/8 (15.88) 0.06~0.07(1.6~1.8)
3/4 (19.05) 0.07~0.08(1.9~2.1)
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Приєднання Труби До Зовнішнього Блоку
Приєднання труби до зовнішнього блоку у п'ять етапів з налаштуванням друкованої плати.

Крок 1. Визначте напрямок труб.

- Труби можуть бути під'єднані в трьох напрямках.
- Напрямки показано на малюнку нижче.
- При підключенні у напрямку донизу вибийте отвір базового піддона.
- Певні геометричні параметри можуть залежати від моделі виробу.

Крок 1. Попереднє затягування.

- Вирівняти центр труб і достатньо затягнути
гайку розвальцьовування вручну.

Крок 2. Затягування.
- Затягніть конусну гайку гайковим ключем.
- Закріплення крутного моменту наступним чином.

Труби внутрішнього блоку Конусна гайка Трубопровід

Динамометричний ключ

Труби внутрішнього блоку

Ріжковий ключ (фікс.)

З'єднувальний 
трубопровід

Конусна гайкаЗовнішній діаметр [мм(дюйм.)] Момент 
затягування [кгс•м]

6.35 (1/4) 1.8 ~ 2.5
9.52 (3/8) 3.4 ~ 4.2
12.7 (1/2) 5.5 ~ 6.6
15.88 (5/8) 6.6 ~ 8.2
19.05 (3/4) 9.9 ~ 12.1

Вперед В сторони

Назад

Вперед В сторони

Назад

Вибивна заглушка Основа блоку

Приєднання Труби До Внутрішнього Блоку
Приєднайте трубу до внутрішнього блоку у два етапи. Уважно прочитайте наступні інструкції.

Потужність нагрівання виробу: 5 кВт, 7 кВт, 9 кВт Потужність нагрівання виробу: 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт

Вибивна заглушка Основа блоку
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Крок 2. Tightening

- Вирівняти центр труб і достатньо затягнути
гайку розвальцьовування вручну.

- Затягніть конусні гайки ключем до
клацання.

- Закріплення крутного моменту наступним чином.

Крок 3. Запобігання потраплянню
сторонніх предметів

- Закрийте отвори проведення труб замазкою
або ізоляційним матеріалом (забезпечується
на місці) для заповнення всіх отворів, як
показано на малюнку справа.

- Якщо комахи або дрібні тварини потраплять
всередину зовнішнього блоку, вони можуть
викликати коротке замикання у
електрошафі.

- Сформуйте трубопровід, обмотавши частину
з'єднання з внутрішнім блоком ізоляційним
матеріалом і закріпивши його двома шарами
вінілової стрічки. Забезпечення теплоізоляції
є надзвичайно важливим кроком.

Непрерывный

Зовнішній блок

Динамометричний 
ключ

Газовий 
трубопровід

Замазка або ізоляційний матеріал 
(надається на місці)

Дренажний 
шланг

З’єднувальний 
провід

З'єднувальний 
трубопровід

Рідинний 
трубопровід

Порядок прокладання кабелю
живлення та підключення кабелю

Крок 1. : демонтуйте бокову панель з
зовнішнього блоку, послабивши гвинти.

Крок 2. : приєднайте силовий кабель до
основного силового терміналу і
сполучний кабель до колодки
керування відповідно.
Для отримання більш детальної
інформації див. рисунок нижче. Під
час під'єднання кабелю заземлення
діаметр кабелю повинен складати
понад 1,6 мм2 з міркувань безпеки.
Кабель заземлення під'єднується до
клемної коробки, там де зображена
позначка заземлення      .

Water
Inlet

При приєднанні силового кабелю 
переконайтеся, що гумові втулки 
належним чином приєднані у 
вибиті отвори після виймання
ізоляційної накладки.

Термінал керування 
(термінал для 
сполучного кабелю)
Основний термінал 
живлення (термінал 
для силового кабелю)

Кабельний затискач 
(або проводовий 
затискач)
Кабельний затискач 
(або проводовий 
затискач)

Ізоляційна накладка

Бокова панель

(Для R410A спліт-систем)

Зовнішній діаметр [мм(дюйм.)] Момент
затягування [кгс•м]

6.35 (1/4) 1.8 ~ 2.5
9.52 (3/8) 3.4 ~ 4.2
12.7 (1/2) 5.5 ~ 6.6
15.88 (5/8) 6.6 ~ 8.2
19.05 (3/4) 9.9 ~ 12.1
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При приєднанні силового кабелю 
переконайтеся, що гумові втулки 
належним чином приєднані у вибиті 
отвори після виймання
ізоляційної накладки.

Термінал керування 
(термінал для 
сполучного кабелю)

Ізоляційна накладка

Бокова панель

Впуск
води

Основний термінал 
живлення (термінал 
для силового кабелю)

Кабельний затискач 
(або проводовий 
затискач)
Кабельний затискач 
(або проводовий 
затискач)

Випуск
 води

Впуск Впуск 
водиводи
Впуск 
води

Крок 3. : використовуйте затискачі кабелю (або затискачі провода) для запобігання
випадковим рухам силового кабелю та сполучного кабелю.

Крок 4. : зберіть знову бокову панель зовнішнього блоку, затягнувши гвинти.

УВАГА!
Закріпіть спеціальне джерело живлення для теплового насоса з передачею тепла
від повітря воді.
• Забезпечте окреме джерело живлення для теплового насоса з передачею тепла від

повітря воді. На схемі проводки (додається всередині блока керування внутрішнього
блока) представлена відповідна інформація.

• Встановлюйте автоматичний вимикач між джерелом живлення і зовнішнім блоком.
• Хоча, в дуже рідкісному випадку, гвинти, за допомогою яких закріплюються внутрішні

дроти, можуть послабитись внаслідок вібрації під час транспортування виробу.
Перевірте ці гвинти та переконайтесь, що вони міцно закріплені. Якщо не закріпити
дроти, це може призвести до їх обгоряння.

• Перевірте специфікації джерела живлення, наприклад фазу, напругу, частоту тощо.
• Переконайтеся, що електрична потужність достатня.
• Переконайтеся, що пускова напруга підтримується на рівні більш ніж на 90 відсотків

від номінальної напруги, зазначеної на табличці.
• Переконайтеся, що товщина кабелю відповідає тій, що зазначена в специфікації джерела

живлення. (Окремо відмітити співвідношення між довжиною і товщиною кабелю)
• Забезпечте ELB (електричний розмикач у випадку течі), якщо місце монтажу вологе або сире.
• Наступні проблеми можуть бути викликані ненормальним постачанням напруги,

наприклад раптове збільшення напруги або падіння напруги.
- Деренчання магнітного перемикача. (часте ввімкнення та вимкнення.)
- Механічне пошкодження деталей, з якими контактує магнітний перемикач.
- Пошкодження запобіжника.
- Несправність перевантаження захисних деталей або відповідних алгоритмів керування.
- Несправність пуску компресора.

• Провід для заземлення зовнішнього блоку для запобігання ураженню електричним струмом.

(Для R32 спліт-систем)
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Кінцева обробка
Після підключення труб та під’єднання електричних кабелів залишається сформувати трубопровід
та виконати деякі випробування. Особливу увагу слід приділяти під час проведення випробування
на герметичність, оскільки витік холодоагенту впливає безпосередньо на продуктивність. Крім
того, дуже важко знайти місце витоку після закінчення всіх процедур монтажу.

Формування труби

Процедура обмотування

- Обмотайте труби, з'єднувальний кабель та кабель живлення знизу вверх. Якщо виконати
обмотування у напрямку зверху вниз, краплі дощу можуть потрапляти в труби або кабелі.

- Закріпіть обгорнуту стрічкою трубу на зовнішній стіні скобою або аналогічним чином.
- Необхідно передбачити петлю для стоку води, щоб запобігти потраплянню води в електричні частини.

Дренажний 
шланг Вінілова стрічка 

(вузька)

Труба

Обгоріть вініловою 
стрічкою (широка)

Виконайте формування труби, обгорнувши
сполучний кабель та трубу холодоагенту
(між внутрішнім та зовнішнім блоками)
термоізоляційним матеріалом та закріпіть
двома видами вінілової стрічки.
- Обгорніть стрічкою трубу холодоагенту, силовий

кабель та сполучний кабель знизу вгору.
- Закріпіть обмотану трубу вздовж

зовнішньої поверхні стіни. Для запобігання
попадання води на електричні частини
необхідно встановити водяну пастку.

- Закріпіть обгорнуту стрічкою трубу на стіні
скобою або аналогічним чином.

• Необхідно передбачити петлю для стоку води, щоб запобігти
потраплянню води в електричні частини.

мінімум 
50 мм

Ізоляція

Зливний шланг 
(не використовується)

Труби холодоагенту

Підключення 
кабелю

Кабель живлення

Пластиковий Пластиковий
бандажбандаж
Пластиковий 
бандаж

Seal a small Seal a small 
opening around opening around
the pipings with the pipings with
gum type sealer.gum type sealer.

Герметизуйте малий 
отвір навколо 
трубопроводу 
клейким герметиком.

Trap

(Для спліт-систем) (Для систем Hydrosplit)

мінімум 
50 мм

Ізоляція

Дренажний шланг 
(у режимі охолодження)

Кабель 
живлення

Кабель живлення Петля

Пластиковий
бандаж

Seal a small
opening around
the pipings with
gum type sealer.

TrapTrapПетля

Герметизуйте 
малий отвір 

навколо 
трубопроводу 

клейким 
герметиком.

УВАГА!
Кабель живлення, підключений до блоку, має бути обраний відповідно до наступних
специфікацій.
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Випробування Течі Та Видалення
Залишки повітря і води у системі холодоагенту справляють негативний ефект, як показано нижче.
- Підвищений тиск у системі.
- Підвищений робочий струм.
- Ефективність охолодження (або нагрівання) падає.
- Вода у системі холодоагенту може замерзнути і заблокувати капілярні трубопроводи.
- Вода може спричинити корозію деталей системи холодоагенту.
З цієї причини необхідно провести перевірку внутрішнього/зовнішнього блока і з'єднувальних труб на
відсутність витоків і вакуумування для видалення неконденсовних газів і рідин із системи.

Підготовка

- Перед проведенням випробувального пуску перевірте правильність приєднання всіх труб
(газових і рідинних) між внутрішнім і зовнішнім блоками і підключення всієї провідні. Зніміть
заглушки заправних клапанів рідинної і газової ліній зовнішнього блоку. Переконайтеся, що
на цьому етапі заправні клапани газової і рідинної ліній зовнішнього блоку закриті.

Випробування течі

- Приєднайте заправними шлангами манометричний колектор і балон з сухим азотом до
вказаного заправного штуцера.

УВАГА!
Для випробувань на витоки обов'язково використовуйте манометричний
колектор. Якщо він недоступний, використовуйте з цією метою зворотній клапан .
Ручка «Hi» манометричного колектора повинна бути завжди закритою.
• Заповніть систему сухим азотом під тиском не більше 3.0 МПа і закрийте клапан

балона, коли показання манометра сягнуть 3.0 МПа. Після цього проконтролюйте
відсутність витоків, використовуючи рідке мило.

Щоб уникнути потрапляння рідкого азоту в систему
холодоагенту, під час опресовування системи верх
балона повинен бути розташований вище його днища.
Як правило, балон використовується у вертикальному
положенні.
• Провести перевірку на витоки для усіх трубних з'єднань

(внутрішнього та зовнішнього блоків) та сервісних клапанів
газової та рідинної траси. Бульби вказують на наявність
витоку. Витріть мило чистою тканиною

• Після того як буде визначено, що витоків у системі немає,
скиньте тиск азоту, ослабивши з'єднувач заправного
шлангу на азотному балоні. Коли тиск у системі буде
знижено до нормального, від'єднайте шланг від балона.

Заправний шланг

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Манометричний 
колектор

Lo Hi Манометр

Балон з азотом
(у вертикальному 
положенні стоячи)
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Випорожнення

- Для вакуумування трубопроводів і
внутрішнього блоку приєднайте кінець
заправного шлангу до вакуумного насосу,
як було вказано у попередніх кроках.
Переконайтеся, що рукоятки «Lo» і «Hi»
на манометричному колекторі відкриті.
Запустіть вакуумний насос.
Тривалість роботи вакуумного насоса
залежить від довжини труб і потужності
насоса. У наступній таблиці наведено час,
потрібний для вакуумування.

- Після досягнення потрібного вакууму закрийте
рукоятки «Lo» і «Hi» на манометричному
колекторі та зупиніть вакуумний насос.

Завершення роботи

- Ключем заправного клапана оберніть
шпиндель заправного клапана рідинної
лінії проти годинникової стрілки, щоб
повністю відкрити заправний клапан.

- Оберніть шпиндель газового клапана, щоб
повністю відкрити клапан.

- Трохи ослабте кріплення заправного
шланга до заправного штуцера газової
лінії, щоб скинути тиск, після чого
від'єднайте шланг.

- Установіть конусну гайку і її ковпачок на
заправний штуцер газової лінії та затягніть
газову гайку розвідним ключем. Дана
операція є дуже важливою з точки зору
попередження витоків у системі.

- Установіть заглушки газового і рідинного
заправних клапанів і міцно затягніть їх.
На цьому видалення повітря вакуумним
насосом завершене.

готовий до тестового запуску.

Час, потрібний для видалення повітря, якщо
використовується вакуумний 30 гал/год.

Якщо труба коротша
10 м (33 фути)

Якщо труба довше 10
м (33 фути)

30 хв. і довше 60 хв. і довше
0.8 тор або менше

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Lo Hi

Манометричний 
колектор

Вакуумний насос

Відкрити Відкрити

Манометр
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Порядок прокладання кабелю живлення та підключення кабелю

(Для систем Hydrosplit)

Цей кабель, як правило, підключається до зовнішнього джерела живлення (наприклад,
головного розподільчого щита в будинку користувача) та блока. Перш ніж почати
прокладання кабелів, треба перевірити відповідність їхніх технічних характеристик та
РЕТЕЛЬНО прочитати усі вказівки та застереження.

Крок 1. : відкрутіть гвинти та зніміть бічну та передню панелі блока.

- 1Ø - 3Ø
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Крок 2. : під'єднайте кабель живлення до головної клеми живлення
Для отримання більш детальної інформації див. рисунок нижче. При підключенні
кабелю заземлення діаметр кабелю повинен бути вказаний у таблиці нижче.
Кабель заземлення підключається до корпусу блоку керування, де позначено
символ заземлення .

Крок 3. : Використовуйте затискачі для кабелю (або затискачі для шнура), щоб запобігти
ненавмисному переміщенню кабелю живлення.

Крок 4. : Зберіть бічну панель до пристрою за допомогою гвинтів.

Невиконання цих вказівок може призвести до займання, ураження електричним струмом або смерті.
• Переконайтеся, що кабель живлення не торкається мідної трубки.
• Ретельно закріпіть [кабельні скоби], щоб забезпечити надійне підключення до клеми.
• Необхідно окремо підключати живлення до блока та живлення до електронагрівача.

ЖИВЛЕННЯ БЛОКАНИЗЬКА НАПРУГА

КОДОВИЙ 
ЗАТИСКАЧ

ЖИВЛЕННЯ БЛОКАНИЗЬКА НАПРУГА

КОДОВИЙ 
ЗАТИСКАЧ

- 1Ø - 3Ø
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Монтаж електропроводки
Загальні питання

Наступне слід врахувати перед початком виконання проводки внутрішнього блоку.
- Електричні компоненти, що постачаються на об'єкті, такі як силові вимикачі, розмикачі

контуру, проводу, клемні колодки тощо слід обирати належним чином відповідно до
національного законодавства про електрику та норм.

- Необхідно забезпечити подачу достатньої кількості електроенергії, необхідної для роботи з
виробом, включаючи зовнішній блок, електронагрівач, нагрівач бака для води тощо.
Ємність запобіжника також повинна відповідати рівню споживаної енергії.

- Основна подача енергоживлення повинна мати окрему лінію. Спільне використання енергоживлення
з іншими приладами, наприклад, пральною машиною або пилососом, заборонене.

Отвір А: Для лінії постійного струму (провід, приєднаний до друкованої плати блоку керування)
Отвір В: Для лінії змінного струму (провід, приєднаний до клемної коробки блока керування)

УВАГА!
• Перед початком виконання проводки основне електроживлення слід вимкнути до

завершення робіт.
• при коригуванні або заміні проводки основне електроживлення слід вимкнути і надійно

приєднати провід заземлення.
• Місце монтажу має бути вільним від проникнення диких тварин. Наприклад,

пошкодження проводу мишами або потрапляння жаб усередину внутрішнього блоку
може спричинити серйозні нещасні випадки з електрикою.

• Усі силові з'єднання слід захищати від конденсації роси шляхом ізолювання.
• Уся електропроводка повинна відповідати національному або місцевому

законодавству або нормам щодо електрики.
• Заземлення повинно бути точно приєднаним. Не заземлюйте виріб до мідної труби, сталевого

паркана на веранді, водопровідної випускної труби або інших провідних матеріалів.
• Щільно закріпіть усі кабелі проводовим затискачем. (Якщо кабель не закріплено

проводовим затискачем, використовуйте кабельні стяжки, що постачаються окремо.)

(Для спліт-систем) (Для систем Hydrosplit)

A B A B A B
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Інформація про клемну колодку
(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

Символи, використані нижче на малюнках, наступні:
- L, L1, L2 : під напругою (230 В змінного струму)
- N : нейтраль (230 В змінного струму)
- BR: коричневий, WH: білий, BL: синій, BK: чорний

Клемна колодка 1
живлення насоса 

для геліотермальної 
системи

перемикання водяного потоку 
між опаленням під підлогою 

і нагріванням бака ГВП

перемикання водяного потоку 
між використанням геліотрмального 

опалення та пропусканням 
геліотермального опалення

увімкнення або 
вимкнення додаткового 

електронагрівача

3-ХОДОВИЙ КЛАПАН
 (B)

ВОДЯНИЙ 
НАСОС 

(В)

НАГРІВАЧ 
ВОДЯНОГО 

РЕЗЕРВУАРА
3-ХОДОВИЙ КЛАПАН

 (А)

L L1 N L N L L L1N N
1 2 3 4 5 6 8 97 10

Подача живлення для внутрішнього 
блоку та обміну даними

Роз'єм для термостата 
(230 В змін. струму)

Тип, що підтримується: 
лише нагрівання або 

нагрівання/охолодження

відкривання або закривання 
водяного потоку для охолодження 

блока контролю вентилятора

ЗОВНІШНІЙ БЛОК 2-ХОДОВИЙ КЛАПАН
 (А)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 230 В змінний струм)

1(L) 2(N) 3 L1 L2 N L N L1 L2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1(L) 2(N) 3(L) 4(N)

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для резервного нагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 

додаткового електронагрівача

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
(1 Ø, 220-240 В, 50 Гц)

Клемна колодка 2

Клемна коробка 3 (1Ø резервний нагрівач)

Підключення для 
контролера третьої 

сторони (5 В пост. струму)

Подача живлення 
для другого 

комплекту нагрівання

Контролер 
третьої сторони 

(5 В пост. струму)

Змішувальний
 насос

Змішувальний
 клапан

A B
21 22 23 24 25 26 27

L N L1 L2 N

Клемна колодка 4 і 5

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
(3 Ø, 380-415 В, 50 Гц)

L N

5 6

під'єднання зовнішнього
 електроживлення для

 додаткового електронагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 
резервного нагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 
резервного нагрівача

ЗАЗЕМЛЕННЯ 
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА

 БАКУ DHW

R S T

1 2 3 4

Клемна коробка 3 (3Ø резервний нагрівач)

Клемна 
колодка 1

Клемна 
колодка 2

Клемна 
колодка 4 і 5

Клемна 
колодка 3
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Інформація про клемну колодку
Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, Hydrosplit 2-Pipe

Символи, використані нижче на малюнках, наступні:
- L, L1, L2 : під напругою (230 В змінного струму)
- N : нейтраль (230 В змінного струму)
- BR: коричневий, WH: білий, BL: синій, BK: чорний

Підключення для 
контролера третьої 

сторони (5 В пост. струму)

Перемикання водяного потоку 
між використанням геліотрмального 

опалення та пропусканням 
геліотермального опалення

Роз'єм для термостата 
(230 В змін. струму)

Тип, що підтримується: лише 
нагрівання або нагрівання/охолодження

Увімкнення або 
вимкнення 

додаткового 
електронагрівача

Xивлення насоса
 для геліотермально 

ї системи

перемикання водяного 
потоку між опаленням 

під підлогою і 
нагріванням бака ГВП

Відкривання або
 закривання водяного 

потоку для охолодження блока 
контролю вентилятора

Подача живлення 
для внутрішнього блоку 

та обміну даними

Подача живлення для другого 
комплекту нагрівання

СТОРОННІЙ 
КОНТРОЛЕР

 (5 В пост. струму)

A B
21 22

НАГРІВАЧ 
ВОДЯНОГО 

РЕЗЕРВУАРА
ВОДЯНИЙ 
НАСОС (В)

ЗМІШУВАЛЬНИЙ
 НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ
 КЛАПАН

3-ХОДОВИЙ КЛАПАН
 (А)

2-ХОДОВИЙ КЛАПАН
 (А) ЗОВНІШНІЙ БЛОК

L N L N L N L N L1 L2 N L L1 N L1 L2 N 1(L) 2(N) 3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 230 В змінний струм)

L N L1 L2 L3
23 24 25 26 27

3-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (B)

L L1 N
18 19 20

ВОДЯНИЙ 
НАСОС (C)

Xивлення насоса 
для DHW 

рециркуляція

Клемна 
колодка 1

Клемна 
колодка 2

Клемна 
колодка 3

Клемна 
колодка 5

Клемна 
колодка 4

Клемна коробка 1 ~ 4

Для 1Ø

Клемна 
колодка 5

Клемна 
колодка 6

Клемна 
колодка 2

Клемна 
колодка 1

Клемна 
колодка 4

Клемна 
колодка 7

Клемна 
колодка 3

Для 3Ø

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
(1 Ø, 220-240 В, 50 Гц)

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 

додаткового електронагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 
резервного нагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 
резервного нагрівача

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
(3 Ø, 380-415 В, 50 Гц)

R S T

Клемна коробка 5 (Для 1Ø) Клемна коробка 5 (Для 3Ø)

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 

додаткового електронагрівача

під'єднання зовнішнього 
електроживлення для 

додаткового електронагрівача

ЗАЗЕМЛЕННЯ 
ДЖЕРЕЛА 

ЖИВЛЕННЯ

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW

L N

Клемна коробка 6 (Для 3Ø)
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Інформація про клемну колодку
(Для внутрішнього блока систем Hydrosplit 1-Pipe)

Символи, використані нижче на малюнках, наступні :
- L, L1, L2, L3 : під напругою (230 В змінного струму)
- N : нейтраль (230 В змінного струму)
- BR: коричневий, WH: білий, BL: синій, BK: чорний

Клемна колодка 1
живлення насоса 

для геліотермальної 
системи

перемикання водяного потоку 
між опаленням під підлогою 

і нагріванням бака ГВП

перемикання водяного 
потоку між використанням 

геліотрмального опалення та 
пропусканням геліотермального

 опалення

увімкнення або вимкнення 
додаткового електронагрівача

3-ХОДОВИЙ КЛАПАН
 (B)

ВОДЯНИЙ 
НАСОС (В)

НАГРІВАЧ 
ВОДЯНОГО 

РЕЗЕРВУАРА
3-ХОДОВИЙ КЛАПАН

 (А)

L L1 N L N L L L1N N
1 2 3 4 5 6 8 97 10

Подача живлення для внутрішнього
 блоку та обміну даними

Роз'єм для термостата 
(230 В змін. струму)

Тип, що підтримується: лише нагрівання
 або нагрівання/охолодження

відкривання або закривання 
водяного потоку для охолодження 

блока контролю вентилятора

ЗОВНІШНІЙ БЛОК 2-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (А)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 

230 В змінний струм)

1(L) 2(N) 3 L1 L2 N L N L1 L2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Клемна колодка 2

Клемна коробка 3 (1Ø резервний нагрівач)

Підключення для 
контролера третьої 
сторони (5 В пост. струму)

Роз'єм для термостата 
(230 В змін. струму)
Тип, що підтримується: 
нагрівання для ГВП

Подача живлення для 
другого комплекту

 нагрівання

A B
21 22 23 24 25 26 27

L N L1 L2 N
28
L3

Контролер 
третьої сторони 

(5 В пост. струму)

Змішувальний
 насос Змішувальний клапан ТЕРМОСТАТ

Клемна колодка 4 і 5

1 2 3 4 5 6

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА

 БАКУ DHW

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
(1 Ø, 220-240 В, 50 Гц)
(3 Ø, 380-415 В, 50 Гц)

L N R(L) S T N

під'єднання зовнішнього електроживлення 
для додаткового електронагрівача

під'єднання зовнішнього електроживлення 
для додаткового електронагрівача

1 2 3 4 5 6

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА

 БАКУ DHW

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
(1 Ø, 220-240 В, 50 Гц)
(3 Ø, 380-415 В, 50 Гц)

L N R(L) N

під'єднання зовнішнього електроживлення 
для додаткового електронагрівача

під'єднання зовнішнього електроживлення 
для додаткового електронагрівача

Клемна коробка 3 (3Ø резервний нагрівач)

Клемна 
колодка 1

Клемна 
колодка 2

Клемна 
колодка 4 і 5

Клемна 
колодка 3
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Приєднання до зовнішнього блоку

Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

УВАГА!
Слід відокремити провід обміну даними, якщо
довжина проводу обміну даними понад 40 м

L N

Розподіл
Джерело 
живлення Провід обміну даними

Екранований 
кабель

1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

Клемна колодка 
зовнішнього блоку

(Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії, 
для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії)

1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

Клемна колодка 
зовнішнього блоку

(Для систем Hydrosplit)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії)

1(L) 2(N) 3

Клемна колодка 
зовнішнього блоку

1(L) 2(N) 3
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Проводка резервного нагрівача

УВАГА!
Специфікація силового кабелю : силовий провід, приєднаний до зовнішнього блоку,
повинен відповідати IEC 60245 або HD 22.4 S4(ізольований гумою кабель, тип 60245
IEC 66 або H07RN-F)

Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування
або аналогічним кваліфікованим персоналом для того, щоб запобігти поразки електричним струмом.

20 mm

GN/YL

1 Phase(Ø)
ОПТИМАЛЬНА ПЛОЩА 
ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕТИНУ 6 мм2

ОПТИМАЛЬНА ПЛОЩА 
ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕТИНУ 2.5 мм2

3 Phase(Ø)

20 mm

GN/YL

S

R TN

L

Зовнішнє енергоживлення 
(таке ж спеціальне 

живлення для внутрішнього 
та зовнішнього блоку)

N

G
L

G

N

L

N

L

N

L

Зовнішнє енергоживлення 
(таке ж спеціальне 

живлення для внутрішнього 
та зовнішнього блоку)

G G

G

G

1Ø резервний нагрівач (для внутрішнього
блока спліт-системи R410A 3 серії)

1Ø резервний нагрівач (для внутрішнього
блока спліт-системи R32 4 серії)

3Ø резервний нагрівач (для внутрішнього
блока спліт-системи R410A 3 серії)
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УВАГА!

1Ø резервний нагрівач(для внутрішнього
блока спліт-системи R410A 5 серії)

3Ø резервний нагрівач (для
внутрішнього блока спліт-системи R410A

5 серії)

S

R T

N

L

N

L

Зовнішнє енергоживлення 
(таке ж спеціальне живлення 

для внутрішнього та 
зовнішнього блоку)

N

L

1Ø резервний нагрівач
(для систем Hydrosplit)

3Ø резервний нагрівач
(для систем Hydrosplit)

Зовнішнє енергоживлення 
(таке ж спеціальне 

живлення для внутрішнього 
та зовнішнього блоку)

N

L

N

LG G

N

L T
G

N

L
G
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ТРУБОПРОВІД ТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА
Процедури щодо трубопроводу води та електропроводки на внутрішньому блоці описані у
цьому розділі. З'єднання водопроводу та контуру води, заправка води, ізолювання труб
будуть показані для процедур водопроводу. Для проводки, з'єднання клемної коробки,
з'єднання з зовнішнім блоком буде представлена проводка електронагрівача. З'єднання
приладдя, наприклад бака води для побутових потреб, термостат, три- і двоходові клапани
тощо будуть розглянуті в окремому розділі.

З'єднання Водопроводу Та Водяного Контуру

Визначення термінів наступне :
- Водопровід : встановлення труб, всередині яких тече вода.
- З'єднання водяного контуру : виконання з'єднання між виробом та водяними трубами або трубами та

трубами. З'єднувальні клапани або коліна, наприклад, належать до цієї категорії.

Конфігурація контуру води показана у розділі 2. Усі з'єднання повинні відповідати
представленій схемі.

При монтажі труб водопроводу, враховуйте наступне :
- При вставлянні або проведенні водяних труб закрийте кінець труби трубним ковпачком,

щоб запобігти потраплянню всередину пилу.
- При обрізанні або зварюванні труб будьте завжди обережними, щоб не пошкодити внутрішній

перетин труб. Наприклад, всередині труби не повинно бути зварювальних швів або грату.
- Дренажний трубопровід слід забезпечити у випадку виділення води у результаті роботи

запобіжного клапана. Така ситуація може скластися, якщо внутрішній тиск перевищує 3,0
бар, а вода всередині внутрішнього блоку відводиться дренажним шлангом.

При з'єднанні труб водопроводу, враховуйте наступне.
- Фітинги труб (наприклад коліна у формі Г, T-подібні трійники, зменшувачі діаметру тощо)

слід сильно затягувати, щоб не допустити течу води.
- З'єднані частини слід обробити від течі,

застосувавши тефлонову стрічку, гумові втулки,
герметичний розчин тощо.

- Відповідні інструменти та методи слід застосовувати
для запобігання механічним поломкам з'єднань.

- Час роботи клапану керування потоку (наприклад
триходовий або двоходовий клапан) повинен бути
менше 90 секунд.

- Дренажний шланг слід приєднувати до дренажного
трубопроводу.

- Максимально допустимий крутний момент на
з'єднанні водопроводу становить 50 Н•м

УВАГА!
Загальні питання
Наступне слід врахувати перед початком підключення контуру води.
- Слід забезпечити простір для сервісного обслуговування.
- Водяні труби та з'єднання чистити за допомогою води.
- Простір для монтажу зовнішнього водяного насоса слід забезпечити, якщо потужність

внутрішнього водяного насоса недостатня для місця монтажу.
- Ніколи не приєднуйте електричне живлення, продовжуючи заправку води.

Вихід води

Вхід води

Динамометричний 
ключ
Динамометричний 
ключ

(Для систем Hydrosplit)
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ОБЕРЕЖНО!
Монтаж відсічного клапана

• Під час встановлення двох відсічних клапанів лунатиме тихе потріскування (клацання)
при відкриванні або закриванні клапанів за допомогою обертових ручок. Це нормальний
стан, оскільки звук пов'язаний з витіканням газоподібного азоту, заправленого всередині
клапана. Газоподібний азот застосовується для забезпечення якості.
- Для спліт-системи : комплект постачання LG (всередині «Набір для встановлення насоса AWHP»)
- Для систем Hydrosplit : постачається на об'єкті

• Перед початком заправки води ці два відсічні клапани слід зібрати з впуском води та
випускною трубою внутрішнього блоку.

Конденсація води на підлозі

У процесі охолодження дуже важливо підтримувати температуру води на виході вище 16 °C. Інакше, на
підлозі може з'явитися конденсат.
Якщо підлога у вологому середовищі, не встановлюйте температуру води, що виходить, нижче 18 °C.

Конденсація води на радіаторі

Впродовж дії охолодження холодна вода може не текти до радіатора. Якщо холодна
вода потрапляє у радіатор, можливе утворення роси на поверхні радіатора.

Обробка дренажу

Впродовж роботи охолодження конденсована роса може крапати вниз внутрішнього
блоку. У такому випадку приготуйте обробку дренажу (наприклад, резервуар для
збирання конденсованої роси), для запобігання краплям.
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Заправка води

Для заправки води дотримуйтеся наступної процедури.
Крок 1. Відкрийте усі клапани по всьому водяному контурі. Вода, що подається, заправляється не лише всередину

внутрішнього блоку, але і у контур води під підлогою, контур резервуару води для побутових потреб, водяний
контур блока контролю вентилятора, а також інші водяні контури, контрольовані виробом.

Крок 2. Приєднайте воду подачі у дренажний клапан і клапан заповнення, що знаходиться на стороні відсічного клапана.

Крок 3. Почніть подачу води. Впродовж подачі води слід враховувати наступне.
- Тиск води постачання має бути приблизно 2,0 бар.
- Для тиску подачі води, час, що проходить від 0 бар до 2,0 бар, має бути довше однієї

хвилини. Раптова подача води може спричинити дренаж води через запобіжний клапан.
- Повністю відкрийте ковпачок повітряного отвору для продування повітря. Якщо

всередині водяного контуру є повітря, тоді продуктивність погіршується, виникає
шум у водяній трубі, механічне пошкодження поверхні котушки електронагрівача.

- Відкрийте як вентиляційний отвір у водопровідній трубі, так і вентиляційний отвір у насосі.
Крок 4. Зупиніть подачу води, коли манометр, розташований напроти панелі керування,

показує 2.0 бар.
Крок 5. Закрийте дренажний клапан та клапан заповнення. Потім зачекайте 20~30 секунд,

щоб спостерігати за стабілізацією водяного тиску.
Крок 6. Якщо наступні умови виконано, перейдіть до етапу 7 (ізолювання насоса). Інакше

перейдіть до етапу 3.
- Манометр зазначає 2.0 бар. Зверніть увагу, що іноді тиск падає після етапу 5, через

те що вода потрапляє усередину розширювального бака.
- Не чутно звук продування повітрям або краплі води не з'являються з повітряного отвору.

УВАГА!
Теча води заборонена на клапані
дренажу та заповнення. Слід виконати
обробку від течі, описану у попередньому
розділі.

Вихід води Вхід води

Ізолювання труб

Мета ізолювання водяної труби :
- запобігти втраті тепла у довкілля;
- запобігти утворенню роси на поверхні труби 

у режимі охолодження.
- Виконання рекомендацій щодо мінімальної 

товщини ізоляції забезпечить правильну 
роботу виробу, але місцеві нормативи 
можуть відрізнятися, і їх необхідно 
дотримуватись.

λ = 0.04 Вт/(м•К)

Довжина водяної
труби (м)

Мінімальна товщина
ізоляції(мм)

<20 20
20~30 30
30~40 40
40~50 50

УВАГА!
Тримайте вентиляційний отвір водопровідної труби відкритим, а вентиляційний отвір
насоса тримайте закритим. Інакше насос може видавати шум.
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Падіння Тиску

Потужність Водяного Насоса
Водяний насос є змінного типу, здатним міняти швидкість потоку, тому може знадобитися
змінити обсяг водяного насоса за промовчанням у випадку шуму від потоку води. У
більшості випадків рекомендуємо налаштовувати обсяг на максимум.

ПРИМІТКА
• Щоб забезпечити достатню швидкість водяного потоку, не налаштовуйте обсяг

водяного насосу на мінімум.
Це може спричинити до неочікуваної помилки водяного потоку CH14.

ПРИМІТКА
При монтажі виробу встановіть додатковий насос з урахуванням втрати тиску та
продуктивності насоса.
Якщо швидкість потоку низька, можливе перевантаження виробу.

Модель Потужність
[кВт]

Номінальна
швидкість

потоку 
[л/хв.]

Натиск насоса 
[м] 

(при номінальній
швидкості потоку)

Падіння тиску
виробу [м] 

(пластинчатий
теплообмінник)

Технічний
натиск 

[м]

Для спліт-системи
R410A 

Внутрішній блок 3 серії

16 46.0 9.5 1.4 8.1

14 40.25 10.0 1.1 8.9

12 34.5 10.7 0.8 9.9

9 25.87 11.3 0.4 10.9

7 20.12 11.6 0.3 11.3

5 15.81 11.8 0.2 11.6

Для спліт-системи
R32

9 25.87 6.1 0.4 5.7

7 20.12 7.3 0.3 7.0

5 15.81 7.5 0.2 7.3

Для внутрішнього
блока спліт-системи

R410A 5серії, для
систем Hydrosplit

16 46.0 9 1.4 7.6

14 40.25 9.3 1.1 8.2

12 34.5 9.8 0.8 9
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Крива продуктивності
Всередині : електронагрівач 1Ø, Всередині: електронагрівач 3Ø
Модель насоса : PY-122NDDD3 (Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
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Випробування продуктивності на основі стандарту ISO 9906 з попереднім тиском 2,0 бар та
температурою рідини 20 °C.

ОБЕРЕЖНО!
Вибір швидкості потоку води поза межами кривих може спричинити пошкодження або
несправність виробу.

Схема QH

Q [м3/год]

H
 [м

]

MGQ62321902 : UPM3K GEO 20-75 CHBL
(5 кВт, 7 кВт, 9 кВт / Для спліт-системи R32)

Схема QH

Q [м3/год]

H
 [м

]

MGQ62321901 : UPML GEO 20-105 CHBL
(12 кВт, 14 кВт, 16 кВт / Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 5 серії, для систем Hydrosplit)
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ЯКІСТЬ ВОДИ
Якість води повинна відповідати Директивам EN 98/83 EC. 
Докладні умови стану якості води можна знайти у Директивах EN 98/83 EC.

УВАГА!
• Якщо виріб встановлено на існуючому контурі гідравлічної води, важливо очистити гідравлічні

труби для видалення мулу та відкладень.
• Монтаж фільтра для мулу у водяному контурі дуже важливий для запобігання погіршенню

продуктивності.
• Хімічну обробку для запобігання іржі має виконувати монтажник.
• Настійно рекомендується встановити додатковий фільтр у контурі нагрівання води. Особливо

для видалення металевих часток з трубопроводу нагрівання, рекомендовано використовувати
магнітний або циклонний фільтр, який може видаляти малі частки. Малі частки можуть
пошкодити блок і НЕ видаляються стандартним фільтром системи нагрівального насоса.

Захист від замерзання
У районах країни, де температура води, що входить, опускається нижче 0 °C, водяну трубу слід
захищати, використовуючи схвалене рішення для захисту від замерзання. Проконсультуйтеся з
постачальником свого насоса AWHP щодо місцевих схвалених рішень у вашому регіоні. Підрахуйте
приблизний об'єм води у системі. (Окрім насоса AWHP.) До загального об’єму додайте шість літрів,
щоб отримати кількість води, що міститься в насосі AWHP.

Якщо використовуєте функцію захисту від замерзання, змініть налаштування двопозиційного перемикача та
введіть умову температури в режимі монтажника дистанційного керування. Перейдіть до «КОНФІГУРАЦІЯ >
Налаштування двопозиційного перемикача > Відомості про двопозиційний перемикач > Перемикач опцій 3»,
а потім «НАЛАШТУВАННЯ ІНСТАЛЯТОРА > Температура запобігання замерзанню».

Тип з захистом від замерзання
Співвідношення змішування антифризу

0 °C            -5 °C           -10 °C          -15 °C         -20 °C         -25 °C
Етиленгліколь 0 %             12 %            20 %            30 % -     -

             Пропіленгліколь 0 %             17 %            25 %            33 % -    -
Метанол 0 %              6 %             12 %            16 %           24 %           30 %

УВАГА!
• Використовуйте лише один з зазначених вище антифризів.
• Якщо використовується антифриз, можливе падіння тиску і погіршення продуктивності системи.
• Якщо використовується один з антифризів, можлива корозія. Тому додавайте інгібітор корозії.
• Періодично перевіряйте концентрацію антифризу для підтримання її постійною.
• Якщо використовується антифриз (для монтажу або експлуатації), обов'язково

забезпечте неможливість торкатися до антифризу.
• Обов'язково дотримуйтеся всіх законів та норм своєї країни щодо використання

антифризу.
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Захист від замерзання клапаном антифризу (для Hydrosplit)
Про клапан антифризу

Це клапан для запобігання замерзанню взимку. Якщо у воду не додається антифриз, ви
можете використовувати клапани антифризу у всіх найнижчих точках польового
трубопроводу, щоб злити воду з системи, перш ніж вона замерзне.

Встановити антифризний клапан

Щоб захистити польові труби від замерзання, встановіть такі частини :

a

C

C

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона

b

b

Деталь Опис

a
У найвищій точці слід встановити автоматичний забір повітря (для подачі
повітря). Наприклад, автоматична продувка повітря.

b

Захист для польових труб. Клапан антифризу повинен бути встановлений :
• Вертикально, щоб вода могла витікати належним чином і без перешкод.
• У всіх найнижчих точках польових трубопроводів.
• У найхолоднішій частині та подалі від джерел тепла.

c
s

Ізоляція води всередині будинку при відключенні електроенергії.
Нормально закриті клапани (розташовані в приміщенні біля точок
входу/виходу трубопроводів) можуть запобігти зливанню всієї води з
внутрішніх трубопроводів, коли клапан антифризу відкритий.
• При відключенні електроенергії : нормально закриті клапани

закриваються і ізолюють воду всередині будинку. Якщо клапан
антифризу відкритий, зливається тільки вода за межі будинку.

• За інших обставин (приклад: коли насос вийшов з ладу) :
Нормально закриті клапани залишаються відкритими. Якщо клапан
антифризу відкритий, вода зсередини будинку також зливається.

a  Автоматичний забір повітря
b  Клапан проти замерзання (опціонально – постачання на місці)
c  Нормально закриті клапани (рекомендовано – постачання на місці)
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ПРИМІТКА
• Не робіть жодних з'єднань. Якщо форма з’єднувальної труби може створити ефект

уловлювання,частина труби не зможе дренувати, і захист від замерзання більше не
буде гарантовано.

• Залиште принаймні 15 см зазору від землі, щоб лід не блокував вихід води.
• Тримайте відстань не менше 10 см між клапанами антифризу.
• Клапан повинен бути без ізоляції, щоб система працювала належним чином.
• Якщо встановлені клапани антифризу, НЕ встановлюйте мінімальну уставку

охолодження нижче 7 °C. Якщо нижче, то під час охолодження можуть відкриватися
клапани антифризу.

• При установці на відкритому повітрі антифризний клапан необхідно захищати від
дощу, снігу та прямих сонячних променів.

>15 см

>10 см

b

b

Зовнішня 
сторона

Внутрішня 
сторона
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Обсяг Води Та Тиск Розширювального Бака
Включений внутрішній розширювальний бак обсягом 8 літрів з попереднім тиском 1 бар. Це означає
відповідно до графіка співвідношення обсяг-тиск, що за промовчанням підтримується загальний обсяг
води 230 літрів. Якщо загальний водяний обсяг змінюється через умови монтажу попередній тиск слід
коригувати для забезпечення правильної експлуатації.

- Мінімальний загальний обсяг води становить 20 літрів.
- PПопередній тиск регулюється загальним обсягом води. Якщо внутрішній блок

розташований у найвищому положенні водяного контуру, коригування не потрібні.
- Для коригування попереднього тиску сертифікований монтажник повинен використовувати газоподібний азот.

Максимальний загальний обсяг води (літри)

По
пе

ре
дн

ій
 ти

ск
 у

 р
оз

ш
ир

юв
ал

ьн
ом

у 
ба

ку
 (б

ар
)

20 60 100 140 180 220 260 300 340

2.4

2.1

1.7

1.4

1.0

0.7

0.3

Коригування попереднього тиску розширювального баку наступне :

Крок 1. Див. таблицю "Обсяг - висота".
Якщо місце встановлення належить до Випадку А, перейдіть до етапу 2.
У іншому випадку, якщо це випадок В, нічого не робіть. (Коригування попереднього тиску
не потрібне.) Інакше, для випадку С, перейдіть до кроку 3.

Крок 2. Коригуйте попередній тиск наступним рівнянням.
Попередній тиск [бар] = (0.1 x H + 0.3) [бар]
де Н : різниця між блоком та найвищою водяною трубою
0.3: мінімальний тиск води для забезпечення роботи виробу

Крок 3. Обсяг розширювального бака менше ніж місце монтажу.
Встановіть додатковий розширювальний бак на зовнішнього водяному контурі.

H : різниця між блоком та найвищою водяною трубою
V : загальний обсяг води місця монтажу

V < 230 літрів  V ≥ 230 літрів
     H < 7 m         Випадок B       Випадок A
    H ≥ 7 m         Випадок A       Випадок C

Таблиця співвідношення обсягу - висоти
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МОНТАЖ ПРИЛАДДЯ
може мати з'єднання з різним приладдям для розширення функціональності та

збільшення зручності для користувача. У цьому розділі описані специфікації підтримуваного
стороннього приладдя та те, як підключити .

Зверніть увагу, що у розділі описано лише приладдя сторонніх виробників. Інформацію про
приладдя, що підтримується LG Electronics, див. у посібнику з використання кожного
приладдя.

Приладдя, що підтримується LG Electronics

Елемент Мета Модель

Комплект бака
ГВП Для експлуатації з баком DHW PHLTA : 1Ø

PHLTC : 3Ø

Дистанційний
датчик повітря

Для керування температурою
повітря PQRSTA0

СУХИЙ
КОНТАКТ

Для отримання зовнішнього
сигналу вмикання та вимикання PDRYCB000

Сухий контакт для термостата PDRYCB320

Геліотермальн
ий комплект

Для експлуатації з системою
геліонагрівання

(для спліт-систем)
PHLLA (обмеження температури: 96°C)

Бак ГВП Для генерації та зберігання
гарячої води

OSHW-200F: 200 л, одинарна нагрівальна спіраль,
1Ø 230 В 50 Гц 2,4 кВт Додатковий електронагрівач
OSHW-300F: 300 л, одинарна нагрівальна спіраль,
1Ø 230 В 50 Гц 2,4 кВт Додатковий електронагрівач
OSHW-500F: 500 л, одинарна нагрівальна спіраль,
1Ø 230 В 50 Гц 2,4 кВт Додатковий електронагрівач
OSHW-300F: 300 л, подвійна нагрівальна спіраль, 1Ø
230 В 50 Гц 2,4 кВт Додатковий електронагрівач

Термістор для
баку DHW

Для керування температурою
гарячої води баку DHW PHRSTA0

Піддон Для запобігання краплям
дренажної води PHDPB

Вимірювальни
й інтерфейс

Для вимірювання
продуктивності / потужності
споживання

PENKTH000

центральний
контролер

Кілька виробів, встановлених у
одному центральному
керуванні

AC EZ Touch (PACEZA000)
AC Smart IV (PACS4B000)
AC Smart 5 (PACS5A000)
ACP 5 (PACP5A000)
AC Manager 5 (PACM5A000)
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Елемент Мета Модель

PI485 Щоб скористатися центральним
контролером

PP485A00T

Cloud Gateway Щоб скористатися Becon cloud PWFMDB200

Модем Wi-Fi Для можливості роботи дистанційної
системи через смартфон PWFMDD200

Подовжувальний
кабель для
модема Wi-fi

Для приєднання модема Wi-Fi до
кабелю USB PWYREW000

Термістор для 2-
го контуру або
електронагрівача

Для встановлення з’єднання з
роботою 2-го контуру та здійснення
регулювання температури головної
зони або для з’єднання зі стороннім
електронагрівачем та здійснення
регулювання температури води на
виході стороннього
електронагрівача.

PRSTAT5K10

Провід-
подовжувач

Для підключення дистанційного
контролера для обміну даними з
друкованою платою внутрішнього
блоку

PZCWRC1

Кришка Щоб дістати дистанційний
контролер з внутрішнього блока PDC-HK10

Резервний
нагрівач

Для компенсації недостатньої
потужності

для систем Hydrosplit 1-Pipe
HA061B E1 : 1Ø
HA063B E1 : 3Ø
для систем Hydrosplit 2-Pipe
HA061C E1 : 1Ø
HA063C E1 : 3Ø

ESS
Для керування режимом роботи
відповідно до стану накопичення
енергії

(Для внутрішнього блока спліт-системи
5 серії, для систем Hydrosplit)
HOME 8 (PCS) : D008KE1N211
HOME10 (PCS) : D010KE1N211
HB7H (Батарея) : BLGRESU7H
HB10H (Батарея) : BLGRESU10H

Пульт
дистанційного
керування RS3

Для керування пристроєм з двома
пультами дистанційного керування PREMTW101

Контрольний дріт
2-Remo

Дріт для 2 пультів дистанційного
керування PZCWRC2
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УВАГА!
• Встановіть дренажний піддон при охолодженні.
• Якщо не встановлено, може утворюватися вода.
• Див. окремий посібник зі встановлення при монтажі дренажного піддона.

Приладдя, що підтримується сторонніми компаніями

Елемент Мета Специфікація

Система
геліонагрівання

Для створення допоміжної енергії
нагрівання для водяного резервуару

(Для внутрішнього блока спліт-системи
5 серії, для систем Hydrosplit)
• Сонячний колектор
• Геліонасос
• Триходовий клапан (B)
• Геліотермальний датчик: PT1000

ТЕРМОСТАТ Для керування температурою
повітря

Тип «тільки нагрівання» (230 В
змін. струму)
Тип нагрівання/охолодження (230 В
змін. струму з перемикачем для
вибору режиму)

Змішаний комплект Для використання другого контура • Змішувальний клапан
• Змішувальний насос

Сторонній бойлер Для використання допоміжного
бойлера

Контролер третьої
сторони

Для приєднання зовнішнього
контролера з використанням
протоколу modbus

3-ходовий клапан і
урухомник

(A): Для керування потоком води
для нагрівання гарячої води або
підігріву підлоги / Для керування
потоком води під час встановлення
стороннього бойлера

3 проводи, тип SPDT
(однополюсний перемикач у два
напрямки), 230 V AC

2-ходовий клапан і
урухомник

(B): Для керування режимом
закрито/відкрито геліоконтуру

2 проводи, NO(нормально розімкнутий) або
NC(нормально замкнутий) тип, 230 V AC

Зовнішній насос Для запобігання охолодженню води
підлоговою нагрівальною спіраллю

Інтелектуальна мережа Для керування потоком води в
задній частині буферного бака

Стороння система
енергоощадження
(ESS)

Для керування режимом роботи
залежно від вхідного сигналу від
провайдера

(Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії, для систем
Hydrosplit)

Сторонній резервний
нагрівач

Для керування режимом роботи
відповідно до стану накопичення
енергії

(Для систем Hydrosplit)

Клапан антифриз Для компенсації недостатньої
потужності

Рециркуляційний насос
DHW Для захисту труб від замерзання (Для внутрішнього блока спліт-системи 5

серії, Для систем Hydrosplit 2-pipe)
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Наступних місць слід уникати для безпечної експлуатації:
- Висота від підлоги приблизно 1,5 м.
- Термостат не можна розташувати там, де поверхня закривається при відкриванні дверей.
- Термостат не можна розмішувати там, де можливий зовнішній термальний вплив.

(Наприклад, над радіатором опалення або відкрите вікно.)

ТЕРМОСТАТ
Термостат зазвичай використовується для контролю виробу температурою повітря. Якщо
термостат підключений до виробу, робота виробу контролюється термостатом.

Умова монтажу

Перед установкою

УВАГА!
• Використання 220-240 В~ термостату
• Деякі термостати електромеханічного типу мають час внутрішньої затримки для захисту

компресора. В такому випадку зміна режиму може відбуватися триваліший час, ніж очікує
користувач. Уважно прочитайте, будь ласка, посібник до термостата, якщо виріб не реагує швидко.

• Налаштування діапазону температури термостатом може відрізнятися від діапазону виробу.
Встановлену температуру нагрівання або охолодження слід обирати у межах діапазону
температури налаштування виробу.

• Рекомендуємо встановлювати термостат, там де головним чином застосовується просторове
нагрівання.

ОБЕРЕЖНО!
Слід врахувати наступне перед монтажем
• Основне джерело живлення потрібно вимкнути на час проведення монтажу приладдя

виробників.
• Приладдя сторонніх виробників повинно відповідати підтримуваній специфікації.
• Для монтажу слід обирати правильні інструменти.
• Ніколи не виконуйте монтаж вологими руками.

5 футів (1,5 м)

Місце, яке піддається дії 
прямого сонячного проміння

Ні

Ні

Ні

Так

Термостат



УКРА
ÏН

С
Ь

КА

МОНТАЖ ПРИЛАДДЯ 101

Загальна інформація

Тепловий насос підтримує наступні термостати.

(1) Усередині термостата немає електроконтурау і живлення до термостата не потрібне.
(2) Електроконтур, такий як дисплей, РКД, сигнал тощо включений у термостат і потрібне

електроживлення.
(3) Термостат генерує сигнал "Нагрівання увімкн. або нагрівання вимкн." відповідно до

цільової температури користувача.
(4) Термостат генерує сигнал "Нагрівання увімкн. або Нагрівання вимкн." і "Охолодження

увімкн. або Охолодження вимкн." відповідно до цільової температури нагрівання та
охолодження користувача.

(5) Термостат генерує сигнал «Опалення УВІМК. або Опалення ВИМК.», «Охолодження
УВІМК. або Охолодження ВИМК.», «Нагрівання для ГВП УВІМК. або Нагрівання для ГВП
ВИМК.», відповідно до вказаної користувачем цільової температури опалення,
охолодження і нагрівання для ГВП (Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для
систем Hydrosplit)

УВАГА!
Вибір термостата нагрівання/ охолодження
• У термостата нагрівання/охолодження має бути функція вибору режиму для

розрізнення режимів роботи.
• Термостат нагрівання / охолодження повинен бути здатним назначати цільову

температуру нагрівання та цільову температуру охолодження по-різному.
• Якщо умови вище не виконано, блок не може працювати належним чином.
• Термостат нагрівання / охолодження повинен надсилати сигнал нагрівання /

охолодження негайно, коли виконано умову температури.
• Час затримки при надсиланні сигналу охолодження або нагрівання заборонений.

Тип Живлення Режим роботи Підтримується

Механічний
(1)

230 V~
Лише нагрівання Так

Опалення / Охолодження Так
Опалення / Охолодження / Нагрівання для ГВП Так

Електричний
(2)

230 V~
Лише нагрівання Так

Опалення / Охолодження Так
Опалення / Охолодження / Нагрівання для ГВП Так
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Як виконати проводку термостата

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 5.
Етап 1. Відкрийте передню кришку приладу і відкрийте блок керування.
Етап 2. Визначте специфікації живлення термостата. Якщо це 220-240 В~, перейдіть до

етапу 3. Якщо це 220-240 В~, перейдіть до етапу 3.
Етап 3. Якщо це термостат лише нагрівання, перейдіть до етапу 4. Інакше, якщо це

термостат нагрівання/охолодження, перейдіть до етапу 5.
Етап 4. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

ТЕРМОСТАТ

(L) (N) (H)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 

230 В змінний струм)

L N L1 L2
17 18 19 20

ТЕРМОСТАТ

(L) (N) (C) (H)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 

230 В змінний струм)

L N L1 L2
17 18 19 20

ОБЕРЕЖНО!
Термостат механічного типу.
Не приєднуйте провід (N), оскільки для термостата
механічного типу не потрібне електроживлення.

(L) : сигнал під напругою від друкованої плати до термостата
(N) : нейтральний сигнал від друкованої плати до термостата
(H) : сигнал нагрівання від термостата до друкованої плати

Етап 5. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

(L) : сигнал під напругою від друкованої плати до термостата
(N) : нейтральний сигнал від друкованої плати до термостата
(С) : сигнал охолодження від термостата до друкованої плати
(H) : сигнал нагрівання від термостата до друкованої плати

УВАГА!
Не приєднуйте зовнішні електричні навантаження.
Використовуйте проводи (L) і (N) лише для роботи
термостата електричного типу. Ніколи не підключайте
зовнішні електричні навантаження, такі як клапани,
вентиляторний теплообмінники, та ін. У разі підключення
може бути пошкоджена головна плата приладу (нагрівач).

ОБЕРЕЖНО!
Термостат механічного типу.
Не приєднуйте провід (N), оскільки для термостата
механічного типу не потрібне електроживлення.

УВАГА!
Не приєднуйте зовнішні електричні навантаження.
Використовуйте проводи (L) і (N) лише для роботи
термостата електричного типу. Ніколи не підключайте
зовнішні електричні навантаження, такі як клапани,
вентиляторний теплообмінники, та ін. У разі підключення
може бути пошкоджена головна плата приладу (нагрівач).
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Як виконати проводку термостата нагрівання / охолодження /
термостата нагрівання для ГВП (Для внутрішнього блока спліт-системи
5 серії, для систем Hydrosplit)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 3.
Етап 1. Відкрийте передню кришку приладу і відкрийте блок керування.
Етап 2. Визначте специфікації живлення термостата. Якщо це 220-240 В~, перейдіть до етапу 3.
Етап 3. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

ОБЕРЕЖНО!
Термостат механічного типу.
Не приєднуйте провід (N), оскільки для термостата механічного типу не потрібне
електроживлення.

(L) : сигнал під напругою від друкованої плати до термостата
(N) : нейтральний сигнал від друкованої плати до термостата
(С) : сигнал охолодження від термостата до друкованої плати
(H) : сигнал нагрівання від термостата до друкованої плати
(D): сигнал щодо нагрівання для ГВП від термостата до друкованої плати

Кінцеві перевірки

• Налаштування двопозиційного перемикача: встановіть двопозиційний перемикач № 8 на
Увімкн. Інакше пристрій не зможе розпізнати термостат.

• Дистанційне керування:
- текст "термостат" відображається на дистанційному контролері.
- Введення кнопками заборонено.
- Для термостата нагрівання / охолодження / термостата нагрівання для ГВП, виберіть «Обігрів

та охолодження / ГВП» в якості типу управління термостатом в налаштуваннях інсталятора
на пульті ДУ.

УВАГА!
Не приєднуйте зовнішні електричні навантаження.
Використовуйте проводи (L) і (N) лише для роботи термостата електричного типу.
Ніколи не підключайте зовнішні електричні навантаження, такі як клапани, вентиляторний
теплообмінники, та ін. У разі підключення може бути пошкоджена головна плата приладу
(нагрівач).

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії
Для Hydrosplit 2-Pipe

Для Hydrosplit 1-Pipe

ТЕРМОСТАТ

(L) (N) (C) (H) (D)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 

230 В змінний струм)

L N L1 L2
23 24 25 26

L3
27

ТЕРМОСТАТ

(L) (N) (C) (H) (D)

ТЕРМОСТАТ 
(за промовчанням: 

230 В змінний струм)

L N L1 L2
17 18 19 20

L3

ТЕРМОСТАТ

28
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Другий контур
Другий контур загалом використовується для керування температурою у 2 приміщеннях по-
різному. Для використання другого контуру потрібно підготувати окремий змішаний
комплект. Змішаний комплект слід встановити в контурі 2.

- Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-системи
R410A 3 серії

[Інструкція з монтажу другого контура нагрівання]

- Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit
[Інструкція з монтажу другого контура нагрівання]

h Для використання підлогового поєднання впродовж роботи охолодження потік через
підлогу слід блокувати 2-ходовим клапаном.

[Інструкція з монтажу другого контура охолодження]

Контур 2
Контур 1

Підлога (35 °C) Конвектор 
(FCU, 45 °C) Радіатор (45 °C) Радіатор (55 °C)

Підлога (35 °C) ○ X X X
Конвектор

(FCU, 45 °C) ○ ○ ○ X

Радіатор (45 °C) ○ ○ ○ X
Радіатор (55 °C) ○ ○ ○ ○

Контур 2
Контур 1

Підлога (18 °C) Конвектор 
(FCU, 5 °C)

Підлога (18 °C) ○ X
Конвектор (FCU, 5 °C) ○ ○

[Інструкція з монтажу другого контура охолодження]

Контур 2
Контур 1

Підлога (35 °C) Конвектор 
(FCU, 45 °C) Радіатор (45 °C) Радіатор (55 °C)

Підлога (35 °C) ○ ○ ○ ○

Конвектор
(FCU, 45 °C) ○ ○ ○ ○

Радіатор (45 °C) ○ ○ ○ ○

Радіатор (55 °C) ○ ○ ○ ○

Контур 2
Контур 1

Підлога (18 °C) Конвектор 
(FCU, 5 °C)

Підлога (18 °C) ○ ○

Конвектор (FCU, 5 °C) ○ ○

ПРИМІТКА
Контур 1 = Прямий контур: зона, в якій температура води найнижча під час нагрівання
Контур 2 = Змішувальний контур: інша зона



УКРА
ÏН

С
Ь

КА

МОНТАЖ ПРИЛАДДЯ 105

Як підключити змішувальний насос, змішувальний клапан і терморезистор до
другий контур (Для спліт-системи R32 4 серії, спліт-системи R410A 3 серії)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 3.
Крок 1. Відкрийте передню кришку блоку.
Етап 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

L N L1 L2
23 24 25 26

N
27 (L): сигнал під напругою від друкованої плати до

змішувального насоса
(N): нейтральний сигнал від друкованої плати до

змішувального насоса
(L1): сигнал під напругою (для нормально замкнутого типу) від

друкованої плати до змішувального клапана
(L2): сигнал під напругою (для нормально відкритого типу) від

друкованої плати до змішувального клапана
(N1): нейтральний сигнал від друкованої плати до

змішувального клапана
Закрито = НЕ змішано

Крок 3. Вставте датчик температури в CN_MIX_OUT' (коричневий) головної друкованої
плати, як показано нижче.

CN_MIX_OUT

Плата внутрішнього блока

Контур нагрівання підлоги

Мікс Датчик температури 2-го контуру

Змішаний 
комплект

[Контур 1] Прямий контур

[Контур 2] Змішувальний контур

Контур нагрівання підлоги

Радіатор Радіатор

Буферний 
бак

ПРИМІТКА
Специфікації датчика температури:
Тип: термістор, NTC
Опір при 25°C: 5 кОм
Мінімальний діапазон робочої температури: -30°C~100°C
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[Термістор для другого контуру]

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Встановіть з'єднувач датчика на випускну трубу водяного насоса змішаного комплекту.

(Слід виконати зварювання для під'єднання з'єднувача датчика до труби)
Крок 2. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 3. Закріпіть з'єднувач датчика з тримачем датчика, як показано на малюнку нижче
Крок 4. Вставте джут у друковану плату (CN_TH4) повністю та зафіксуйте термальний датчик у

з'єднувачі трубки, як показано нижче.

Датчик Тримач датчика З'єднувач датчика
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Як підключити змішувальний насос, змішувальний клапан і
терморезистор до другий контур (Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії, для систем Hydrosplit)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 3.
Крок 1. Відкрийте передню кришку блоку.
Етап 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче

(L): сигнал під напругою від друкованої плати до змішувального насоса
(N): нейтральний сигнал від друкованої плати до змішувального насоса
(L1): сигнал під напругою (для нормально замкнутого типу) від друкованої плати до

змішувального клапана
(L2): сигнал під напругою (для нормально відкритого типу) від друкованої плати до

змішувального клапана
(N1): нейтральний сигнал від друкованої плати до змішувального клапана

*Закрито = НЕ змішано

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії
Для Hydrosplit 2-Pipe

Для Hydrosplit 1-Pipe

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

L N L1 L2 N
7 8 9 10 11

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
НАСОС

ЗМІШУВАЛЬНИЙ 
КЛАПАН

L N L1 L2 N
13 14 15 16 17
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Крок 3. Вставте датчик температури в CN_MIX_OUT' (коричневий) головної друкованої
плати, як показано нижче.
Датчик слід встановлювати правильно на випускну трубу водяного насоса змішаного
комплекту, як показано нижче.

CN_MIX_OUT

Плата внутрішнього блока

[Контур 1] Прямий контур

Радіатор Радіатор

Буферний 
бак

Водяний 
сепаратор

Контур нагрівання 
підлоги

Контур нагрівання 
підлоги

Датчик температури 2-го контуруМікс

Змішаний 
комплект

[Контур 2] Змішувальний контур

ПРИМІТКА
Специфікації датчика температури:
Тип: термістор, NTC
Опір при 25°C: 5 кОм
Мінімальний діапазон робочої температури: -30°C~100°C
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Сторонній резервний нагрівач (для систем Hydrosplit)
Виріб можна використовувати шляхом підключення допоміжного резервного нагрівача.
Керування резервним нагрівачем можна здійснювати автоматично або вручну шляхом
порівняння температури води резервного нагрівача та заданої температури.

Як встановити сторонній резервний нагрівач

Виконайте процедуру, вказану нижче, крок 1 ~ 4.

Крок 1. Знайдіть центральний з’єднувальний джгут і датчик температури
Крок 2. Вставте (коричневий) датчик температурного датчика в (білий) роз’єм центрального

з’єднувального джгута, як показано нижче.

Крок 3. Вставте роз’єм (чорний) центрального з’єднувального джгута ланки до 'CN_TH3' в
роз’єм основної плати (чорний), як показано нижче.
Датчик слід встановлювати правильно на випускну трубу резервного нагрівача, як
показано нижче.

Датчик температури

Центральний з’єднувальний джгут
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[Термістор для стороннього резервного нагрівача]

Виконайте процедуру, вказану нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Встановіть з’єднувач датчика до вихідної труби резервного нагрівача. 

(Слід виконати зварювання для під'єднання з'єднувача датчика до труби.)
Крок 2. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 3. Закріпіть з'єднувач датчика з тримачем датчика, як показано на малюнку нижче.
Крок 4. Вставте джут у друковану плату (CN_TH3) повністю та зафіксуйте термальний

датчик у з'єднувачі трубки, як показано нижче.

Датчик Тримач датчика З'єднувач датчика Центральний з’єднувальний джгут
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Сторонній бойлер
Виріб можна використовувати з підключенням до допоміжного бойлера. Ви можете керувати
бойлером автоматично та вручну, порівнюючи температуру зовнішнього повітря та
налаштовану температуру.

Як виконати проводку стороннього бойлера

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 3.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть клемну коробку у внутрішній друкованій платі.
Крок 3. Приєднайте кабель живлення до клемної коробки (TB_BOILER) повністю.

Плата внутрішнього блока

Сторонній бойлер 
(безпотенційний)

TB_BOILER

Сторонній бойлер 
(безпотенційний)

EXT_BOILER

Плата внутрішнього блока

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-
системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit)
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Контролер третьої сторони
Продукт також можна підключити до стороннього контролера. Котел сторонніх виробників
може керуватися вручну через пульт дистанційного керування RS3 або автоматично шляхом
порівняння температури зовнішнього повітря та попередньо встановленої температури.

Як встановити сторонній контролер

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.

A B

A B
21 22

Контролер 
третьої сторони 

(5 В пост. струму)

СТОРОННІЙ 
КОНТРОЛЕР АБО 
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
ІНТЕРФЕЙС (LG)

CN_MODBUS

Плата внутрішнього блока

CN_COM

Плата внутрішнього блока

Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування

(внутрішній) пристрою.
Крок 3. Перевірте, чи джут проводів (білий) повністю вставлений у

друковану плату внутрішнього блоку (CN_COM).
Крок 4. Приєднайте сторонній контролер повністю до клемної

коробки 4(21/22). (в т.ч. модуль вимірювального
інтерфейсу)

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, 
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, 
для систем Hydrosplit)
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Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 3. Перевірте, чи джут проводів (білий) повністю вставлений у друковану плату внутрішнього

блоку (CN_COM).
Крок 4. Приєднайте зовнішній насос до клемної коробки 4(21/22).

Вимірювальний інтерфейс
Цей виріб можна використовувати шляхом приєднання модуля вимірювального інтерфейсу,
що постачається на об'єкті. Модуль вимірювального інтерфейсу може обмінюватися даними
з проводовим дистанційним пультом керування. Модуль вимірювального інтерфейсу
повідомляє кількість енергії, генерованої виробом.

Як встановити вимірювальний інтерфейс

[Деталі вимірювального інтерфейсу]

A B
21 22 21 : чорний

22: білий
СТОРОННІЙ 
КОНТРОЛЕР

Вимірювальний 
інтерфейс

Корпус вимірювального інтерфейсу

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії,
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії,
для систем Hydrosplit)

Плата внутрішнього блока

CN_MODBUS

CN_COM

Плата внутрішнього блока
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центральний контролер
Виріб може обмінюватися даними та контролювати через центральний контролер. Виріб
може обмінюватися даними та контролювати через центральний контролер. Наступними
функціями можна керувати у стані підключеного центрального контролера. (робота/зупинка,
необхідна температура, режим гарячої води / зупинка, температура гарячої води, повне
блокування тощо)

Як встановити центральний контролер

Для використання центрального контролера необхідно налаштувати середовище, яке
забезпечить взаємний обмін даними між центральним контролером і THERMA V, та
зареєструвати відповідні пристрої за допомогою функцій центрального контролера.
Для використання центрального контролера його потрібно встановити в наступному
порядку.
Крок 1. Перевірка середовища встановлення та налаштування адреси пристрою Перед

установленням центрального контролера перевірте мережу на наявність будь-яких
інтерфейсних пристроїв і призначте підключеним пристроям унікальні адреси.

Крок 2. Установка PI485 
Установіть PI485 і встановіть двопозиційний перемикач відповідно.

Крок 3. З'єднання
З’єднайте PI485 з центральним контролером за допомогою кабелю RS-485.

Крок 4. Доступ і реєстрація пристрою
Увійдіть до облікового запису центрального контролера та зареєструйте пристрій із
заданою адресою. Проконсультуйтеся з кваліфікованим інженером / спеціалістом
щодо встановлення центрального контролера. Якщо у вас виникають будь-які
запитання щодо встановлення, зверніться до сервісного центру компанії LG або до
компанії LG Electronics.

Монтаж PI485

Закріпіть друковану плату PI485 PCB, як показано на зображеннях нижче.
Подробиці методу монтажу див. у посібнику з установки PI485

Потужність нагрівання виробу: 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт Потужність нагрівання виробу: 5 кВт, 7 кВт, 9 кВт

- Докладні інструкції з монтажу див. у посібнику, що додається до приладдя.
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Бак ГВП
Для встановлення контуру ГВП потрібен 3-ходовий клапан та комплект бака ГВП.
Якщо на місці монтажу попередньо встановлена геліотермальна система, геліотермальний
комплект потрібен для з'єднання геліотермальної системи з баком ГВП і з – до – .

Умова монтажу

Installing DHW tank following considerations :
Дотримуйтесь наступних вказівок під час встановлення бака для ГВП:
- Бак ГВП слід розташовувати на рівному місці.
- Якість води повинна відповідати Директивам EN 98/83 EC.
- Оскільки це резервуар води для побутових потреб (непрямий теплообмінник), не

використовуйте обробку від замерзання води, наприклад етилен гліколь.
- Рекомендується промивати всередині бак ГВП після монтажу. Це гарантує генерування

чистої гарячої води.
- Поруч з баком ГВП має бути водопостачання та дренаж води для легкого доступу та

техобслуговування.
- Встановіть максимальний обсяг пристрою керування температури бака ГВП.

Загальна інформація

підтримує такий 3-ходовий клапан.

(1) : SPDT = однополюсний перемикач у два напрямки.
Три проводи складаються з під напругою1 (для вибору потоку A), під напругою 2
(для вибору потоку B) та нейтралі (для загального).

(2) : 'Потік A' означає потік води від блоку до водяного контура під підлогою.
(3) : 'Потік В' означає потік води від блоку до резервуара DHW.

h План монтажу входу/виходу води може
відрізнятись в залежності від моделі.Бак ГВП

Датчик бака ГВП

(Менше 12 м)

 Вхід води

 Вихід води

Тип Живлення Режим роботи Підтримується

SPDT 
3-провода (1)

230 В змінного
струму

Вибір “Потік A” між 
“Потоком A” і "Потоком B” (2)

Так
Вибір “Потік В” між “Потоком A” і

"Потоком B” (3)
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Бак ГВП

Рециркуляційний 
насос

Зовнішнє 
планування часуЗворотний клапан

Подача гарячої води

Водопровідна вода

Вхід води

 Вихід води

Душ (кінець подачі 
гарячої води)

Установка рециркуляційного насоса (для спліт-системи R32 4 серії,
спліт-системи R410A 3 серії, Hydrosplit 1-pipe)

Якщо використовується з баком ГВП, НАСТІЙНО рекомендується монтаж
рециркуляційного насоса для запобігання переливанню холодної води в кінці подачі гарячої
води та для стабілізації температури води всередині бака ГВП
- Рециркуляційний насос повинен працювати, коли запит для ГВП не потрібен. Тому

потрібне зовнішнє планування часу для визначення потреби вмикання та вимикання
рециркуляційного насоса.

- Тривалість роботи рециркуляційного насоса розраховується наступним чином: тривалість
[хвилини] = k x V x R
k : 1,2 ~ 1,5 рекомендовано. (Якщо відстань між насосом та резервуаром більше, оберіть

більше число)
V: Місткість бака ГВП [літрів]
R: швидкість води насоса [літрів за хвилину], що визначається кривою продуктивності

насоса.
- Час початку роботи насоса повинен бути перед запитом ГВП.

h План монтажу входу/виходу води може відрізнятись в залежності від моделі.
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Установка рециркуляційного насоса (Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії, систем Hydrosplit 2-Pipe)

Якщо використовується з баком ГВП, НАСТІЙНО рекомендується монтаж
рециркуляційного насоса для запобігання переливанню холодної води в кінці подачі гарячої
води та для стабілізації температури води всередині бака ГВП
- Рециркуляційний насос повинен працювати, коли запит для ГВП не потрібен. Тому

потрібне зовнішнє планування часу для визначення потреби вмикання та вимикання
рециркуляційного насоса.

- Тривалість роботи рециркуляційного насоса розраховується наступним чином: тривалість
[хвилини] = k x V x R
k : 1,2 ~ 1,5 рекомендовано. (Якщо відстань між насосом та резервуаром більше, оберіть

більше число)
V: Місткість бака ГВП [літрів]
R: швидкість води насоса [літрів за хвилину], що визначається кривою продуктивності

насоса.
- Час початку роботи насоса повинен бути перед запитом ГВП.

Пульт дистанційного 
керування

Бак ГВП

Рециркуляційний 
насос

Зворотний клапан

Подача гарячої води

Водопровідна вода

Вхід води

 Вихід води

Душ (кінець подачі 
гарячої води)

h План монтажу входу/виходу води може відрізнятись в залежності від моделі.

ПРИМІТКА
• Для отримання додаткової інформації про рециркуляційний насос, будь ласка,

зверніться до розділів 8 і 9 розділу посібника з монтажу та посібника
користувача.

Як підключити рециркуляційний насос

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення

приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок

керування (внутрішній) пристрою.
Крок 3. Перевірте, чи джут проводів (фіолетовий)

повністю вставлений у друковану плату
внутрішнього блоку (CN_PUMP_A15).

Крок 4. Приєднайте Рециркуляційний насос DHW
до клемної коробки 1(3/4). CN_PUMP_A15

Indoor PCBПлата внутрішнього блока

Рециркуляційний насос 
230 В змінного струму

водяний насос(C)

3 4
L N
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Як виконати проводку додаткового електронагрівача

Крок 1. Відкрийте кришку нагрівача резервуара DHW. Вона розташована збоку бака.
Крок 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте проводи, як описано нижче. Проводи

постачаються на об'єкті.
(L): сигнал під напругою від друкованої плати до нагрівача.
(N): нейтральний сигнал від друкованої плати до нагрівача.

Регулювання температури термостата
- Для забезпечення належної експлуатації рекомендовано встановити температуру термостата

на максимальну (символ Ⓐ на зображенні).
- Модель резервного нагрівача 1Ø і модель резервного нагрівача 3Ø налаштовуються так само,

як нижче.

ОБЕРЕЖНО!
Специфікація проводу
• Поперечний переріз проводу має бути 6 мм2.

(L) (N)

A

НАГРІВАЧ ВОДЯНОГО 
РЕЗЕРВУАРА

L N
6 7

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW

1(L) 2(N)

НАГРІВАЧ ВОДЯНОГО 
РЕЗЕРВУАРА

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW

(L) (N)

A

L N
1 2

1(L) 2(N)

Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, 
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії
Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії,

Для Hydrosplit 1-Pipe

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії
Для Hydrosplit 2-Pipe
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Комплект бака ГВП
Цей виріб можна використовувати, приєднавши до комплекту бака ГВП на об'єкті. Гарячу
воду, що нагрівається допоміжним нагрівачем, можна використовувати в баку ГВП.

Як встановити комплект баку DHW

[Деталі комплекту бака DHW]]

Бак ГВП

Sensor

CN_TH4

CN_B_HEAT_A

Плата внутрішнього блока

мал. 1

1 2 3 4 5 6

Корпус
комплекту бака

Датчик Мультиджгут

Датчик температури для бака ГВП використовується для контролю температури гарячої води
бака ГВП. У випадку несправності датчика його можна придбати окремо. (Назва моделі:
PHRSTA0)
Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Відкрийте комплект баку DHW і розмістіть його на стіні.
Крок 2. Приєднайте джут вузла головної друкованої плати (TB1(6/7)) до 'CN_B_Heat_A‘ головної

друкованої плати, як на наступному мал. 1.
Крок 3. Вставте датчик бака DHW у 'CN_TH4' (червоний) головної друкованої плати, як показано

нижче.
Крок 4. Приєднайте живлення до комплекту баку DHW, як показано на мал. 1.
h Датчик слід встановити правильно у отворі датчика водяного баку DHW, як показано на мал. 1.

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32
4 серії, для внутрішнього блока спліт-

системи R410A 3 серії)

Плата внутрішнього блока

CN_TH4

CN_TANK_HEATER

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для
систем Hydrosplit)
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Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії,
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії

для систем Hydrosplit 1-Pipe

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії
для систем Hydrosplit 2-Pipe

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW

НАГРІВАЧ 
БАКА ГВП

1 2
L N

1(L) 2(N)

НАГРІВАЧ 
БАКА ГВП

6 7
L N

ДО ELB ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА 

БАКУ DHW

1(L) 2(N)
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З магнітним перемикачем (Дата
виготовлення: до 30 вер. 2019 року)

З друкованою платою для нагрівача
(Дата виготовлення: з 1 жовт. 2019 року)

Перевірка полярності (Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4
серії, для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

Додатковий електронагрівач для моделі 1Ø

Додатковий електронагрівач для моделі 3Ø
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Перевірка полярності (Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії)

Додатковий електронагрівач для моделі 1Ø

Додатковий електронагрівач для моделі 3Ø
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Геліотермальний комплект
Цей виріб можна використовувати, приєднавши до геліотермального комплекту на об'єкті.
Можна використовувати гарячу воду, нагріту геліотермальною системою. Кінцевий
користувач повинен встановити додаткове обладнання — геліотермальний комплект
(PHLLA), наданий LG.

Як встановити геліотермальний комплект

[Деталі геліотермального комплекту]

Водопровідна труба

З'єднувач трубки

Геліотермальний датчик 

CN_TH4

Плата внутрішнього блока

Тримач датчика З'єднувач трубки Геліотермальний
датчик

Інструкція зі
встановлення

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Встановіть трубний з'єднувач на трубу сонячної теплової системи та вставте тримач

датчика та сонячний тепловий датчик по порядку. Для підлаштування до діаметра
трубопроводу може знадобитись зменшувач або розширювач діаметра.

Крок 2. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 3. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 4. Вставте джут у друковану плату повністю та зафіксуйте термальний датчик у

з'єднувачі трубки, як показано нижче.
h Якщо приєднаний датчик баку DHW, від'єднайте спочатку датчик від друкованої плати.

Датчик геліотермальної системи: PT1000 (базова комплектація)

Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-
системи R410A 3 серії

Водопровідна труба

З'єднувач трубки

Геліотермальний датчик

Solar

Плата внутрішнього блока

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit
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Геліотермальна 
система 

(постачається 
на об'єкті)

Геліоколектор 
(постачається на об'єкті)

Водяний резервуар

Датчик водяного 
резервуара

(менше 12 м)

Геліотермальний датчик
(менше 12 м)

Вхід води

Вихід води

Вихід води

Вхід води

3-ходовий клапан 
(постачається на об'єкті)

Насос 
(постачається 

на об'єкті)

З'єднувач 
трубки

УВАГА!
Кріплення датчика
Вставте датчик у гніздо датчики і туго закрутіть гвинти.

h План монтажу входу/виходу води може відрізнятись в залежності від моделі.

- Вставте датчик у гніздо датчики і туго закрутіть гвинти.

�
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СУХИЙ КОНТАКТ
Сухий контакт є рішенням для автоматичного керування системою нагрівання,
вентилювання та кондиціонування повітря за потребами користувача. 
Простими словами, це перемикач, що можна використовувати для вмикання/вимикання
пристрою після отримання сигналу від зовнішніх джерел.

Як встановити сухий контакт

[Деталі сухого контакту]

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть клемну коробку у друкованій платі внутрішнього

блока.
Крок 3. Приєднайте кабель повністю до друкованої плати блоку PCB(CN_CC).
Крок 4. Потім надійно вставте джут до друкованої плати сухого контакту (CN_INDOOR), як

показано нижче.

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, 
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

CN_INDOOR

Сухий контакт

CN_CC

Плата внутрішнього блока

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit)

CN_INDOOR

Сухий контакт

CN_CC

Плата внутрішнього блока

Корпус сухого контакту Кабель (для з'єднання з IDU)

ПРИМІТКА
• Докладну інформацію про монтаж сухого контакту див. у посібнику з монтажу, що

надається з сухим контактом.
• Інформацію щодо налаштування системи див. у главі 8 («Установка додаткового

обладнання») та главі 9 («Налаштування двопозиційного перемикача»).
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Термостат LG не 
живить цю 
частину 
(постачання на 
об'єкті)

Підключена окрема 
зовнішня напруга пост. 
струму 12 В, 24 В~
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• Для напруги вхідного контакту: пост. струм 12 В, 24 В~

Примітки
   

C
O

M
M

Те
рм
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ьн

ий
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ія

C
O
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M
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Й
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Н
.

ВИ
С

О
КИ

Й Термостат LG не 
живить цю 
частину 
(постачання на 
об'єкті)

Не вводьте сигнал напруги у режимі 
налаштування "NON VOLT", інакше він 
спричинить серйозні пошкодження

• Лише для закривання вхідного контакту (відсутній ввід живлення)

[Налаштування сигналу вхідного контакту]
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Зовнішній контролер — налаштування програмованої
роботи цифрового вводу
Якщо необхідне керування залежно від зовнішнього цифрового входу (УВІМК./ВИМК.),
приєднайте кабель до внутрішньої друкованої плати (CN_EXT).

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 3. Приєднайте зовнішній контролер повністю до друкованої плати (CN_EXT).
Крок 4. З'єднайте кабель і зовнішні монтажні компоненти.

CN_EXT

Плата внутрішнього блока
Кабель адаптера

CN_EXT

Плата внутрішнього блока

Кабель адаптера

• SW: Однополюсний перемикач
- Оберіть компоненти з 

контактами для наднизької 
сили струму

- У точці контакту 
використовується напруга 5 В ~ 
12 В пост. струму

- Сила струму на перемикачі 
становить приблизно 0,5 ~ 1 мА

• Кабель управління
- Розмір кабелю: від 22 до 26 AWG
- Не використовуйте кабель 

довжиною понад 10 м 

Внутрішній блок
PCB

Комплектний 
компонент

Компонент 
постачається 

на об'єкті

SW

0.5 m
Макс. 10 м

CN
_E

XT

• X: Реле (точка контакту, фіксовано 0,5 ~ 1 мА пост. струму)
• SW: Дистанційний перемикач УВІМК./ВИМК.
• Кабель управління (з'єднання між внутрішнім блоком і реле)

- Розмір кабелю: від 22 до 26 AWG
- Не використовуйте кабель довжиною понад 10 м

Варіант установки #2

Внутрішній блок

Комплектний 
компонент

X

0.5 m
Макс. 10 м

X

Релейний контур

Живлення релеSW

PCB

Компонент постачається 
на об'єкті

CN
_E

XT

Варіант установки #1

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для
внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, 
для систем Hydrosplit)
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Віддалений датчик температури
Дистанційний температурний датчик може бути монтований будь де, де бажає користувач,
для визначення температури.
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Умова монтажу

Роль та обмеження при встановленні дистанційного датчика температури повітря подібні до
відповідних даних для термостата.
• Відстань між пристроєм та дистанційним датчиком температури повітря повинна бути менше 15 м

через довжину з'єднувального кабелю дистанційного датчика температури повітря.
• Інформацію щодо інших обмежень можна знайти на попередній сторінці в розділі про

обмеження для термостата.

5 футів 
(1,5 м)

Місце, яке піддається 
дії прямого сонячного проміння

Ні

Ні

Ні

Так

5 футів 
(1,5 м)

Місце, яке піддається дії 
прямого сонячного проміння

Ні

Ні

Ні

Так

Сполучний кабель 
(менше 15 м)

ТЕРМОСТАТ Дистанційний датчик температури повітря
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Як монтувати дистанційний температурний датчик

[Деталі дистанційний температурний датчик]

Кабель Гвинт (для фіксації
дистанційного датчика)

Інструкція зі
встановлення

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 6.
Крок 1. Визначте місце встановлення дистанційного датчика температури. Потім визначте

розташування і висоту кріпильних гвинтів на мал. 1. (Інтервал між гвинтами: 60 мм)
Крок 2. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 3. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 4. Вставте датчик температури у друковану плату (CN_ROOM) і зафіксуйте міцно датчика, як на

мал. 2.
Крок 5. Не проблема, якщо зміните колір дроту з'єднувального провода, оскільки полярність відсутня.

Кріпильні 
гвинти 60 мм

чорний

білий
Датчик

CN_ROOM

Плата внутрішнього блока
[мал. 1] [мал. 2]

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, для
внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

Кріпильні 
гвинти 60 мм

чорний

білий
Датчик

CN_ROOM

Плата внутрішнього блока
[мал. 1] [мал. 2]

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit)
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Кріплення дистанційного 
датчика

2

1

Крок 6. Інтегруйте дистанційний датчик температури за
допомогою гвинтів у порядку стрілок.

УВАГА!
• Оберіть місце, де середня температура може бути визначена для роботи блоку.
• Уникайте прямих сонячних променів.
• Оберіть місце, де пристрої охолодження/обігріву не впливають на дистанційний

датчик.
• Оберіть місце, де вихідний отвір вентилятору охолодження не впливає на

дистанційний датчик.
• Оберіть місце, де відкриті двері не впливають на дистанційний датчик.

ПРИМІТКА
• Див. додаткову інформацію про встановлення дистанційного датчика температури у

посібнику з монтажу, наданому разом з дистанційним датчиком температури.
• Інформацію щодо налаштування системи див. у главі 8 («Установка додаткового

обладнання») та главі 9 («Налаштування двопозиційного перемикача»).
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Геліонасос
Геліонасос може знадобитися для живлення водяного потоку, коли встановлена
геліотермальна система.

Як виконати проводку геліонасоса

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 4.

Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 3. Перевірте, чи джут проводів (чорний) повністю вставлений у друковану плату

внутрішнього блоку (CN_W_PUMP_B).
Крок 4. Приєднайте зовнішній насос до клемної коробки 1(4/5).
h Можна не використовувати геліонасос залежно від середовища монтажу.

L N
4 5

ВОДЯНИЙ 
НАСОС (В)

CN_W_PUMP_B

Сонячний насос 
змін. струму 230 В

Плата внутрішнього блока

(Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії, 
для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

L N
5 6

ВОДЯНИЙ 
НАСОС (В)

CN_PUMP_A4

Плата внутрішнього блока

L N
4 5

ВОДЯНИЙ 
НАСОС (В)

Сонячний насос 
змін. струму 230 В

Сонячний насос 
змін. струму 230 В

(Для внутрішнього блока
спліт-системи 5 серії для
систем Hydrosplit 2-pipe)

(для систем 
Hydrosplit 1-pipe)
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Зовнішній насос
Зовнішній насос може знадобитися, якщо приміщення для нагрівання підлоги дуже велике
або погано ізольоване. (потенційно вільне) Крім того, зовнішній насос встановлюється з
буферним баком для забезпечення достатньої потужності.

Як виконати проводку зовнішнього насоса

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 3.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть клемну коробку у друкованій платі

внутрішнього блока.
Крок 3. Приєднайте кабель живлення до клемної коробки повністю.

Зовнішній насос 
(безпотенційний)

TB_EXT_PUMP

Плата внутрішнього блока

Зовнішній насос 
(безпотенційний)

PUMP A2

Плата внутрішнього блока

(Для внутрішнього блока спліт-системи 
R32 4 серії, для внутрішнього блока 

спліт-системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 
5 серії, для систем Hydrosplit)
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Модем Wi-Fi
З модемом Wi-fi можлива робота дистанційної системи від смартфона. Серед доступних
функцій вибір вмикання/вимикання, режиму роботи, нагрівання DHW, налаштування
температури та тижневе планування тощо. Щоб отримати докладні інструкції, зверніться до
інструкції, яка входить до комплекту поставки.

Як виконати проводку Wi-fi модема

[Деталі модему Wi-fi]

h Подовжувальний кабель для модему Wi-fi: PWYREW000 (продається окремо)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 5.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть блок керування (внутрішній) пристрою.
Крок 3. Приєднайте кабель USB до друкованої плати внутрішнього блоку (CN_WF ; синій), до

чутного клацання при фіксації на місці.
Крок 4. Повністю приєднайте модем Wi-Fi до кабелю USB.
Крок 5. Див. зображення нижче для встановлення модему Wi-Fi у позначеному положенні.

Кабель USB

CN_WF

Плата внутрішнього блока

Кабель USB

Плата внутрішнього блока

CN_WF

Корпус модему Wi-fi Кабель USB Кабель-подовжувач

(Для внутрішнього блока спліт-системи 
R32 4 серії, для внутрішнього блока 

спліт-системи R410A 3 серії)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 
5 серії, для систем Hydrosplit)
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Інтелектуальна енергосистема (Для внутрішнього блока спліт-системи
R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)
Цей виріб надає користувачеві функцію SG.
З ним можлива зупинка внутрішньої роботи (опалення / побутова гаряча вода) та керування
цільовою температурою залежно від вхідного сигнала від постачальника живлення.

Як виконати проводку інтелектуальної мережі

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 3.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть клемну коробку у друкованій платі

внутрішнього блока.
Крок 3. Приєднайте сигнальний кабель до клемної коробки у друкованій платі (TB_SG2,

TB_SG1) повністю, як показано нижче.

TB_SG2 TB_SG1

Плата внутрішнього блока

Нагрівання та експлуатація для ГВП залежно від вхідного сигналу (SG1 / SG2)

Дисплей
стану

Вхідний сигнал
Команда

Вартість
(електрика)

Експлуатація

SG1 SG2 Обігрів Побутова гаряча вода

SGN Відкрити Відкрити Нормальна
експлуатація

Звичайна
ціна Підтримання стану роботи Підтримання стану роботи

SG1 Закрити Відкрити
Припинення роботи

(блокування
комунікацій)

Висока
ціна

Примусове внутрішнє
вимкнення роботи

Примусове внутрішнє
вимкнення роботи

SG2 Відкрити Закрити
Експлуатація

увімкнена,
рекомендовано

Низька
ціна

Цільова температура
змінюється автоматично,
залежно від значення режиму
SG у налаштуваннях
інсталятора
- Крок 0: підтримування

цільової температури
- Крок 1: збільшення на 2 °C

від цільової температури
- Крок 2: збільшення на 5 °C

від цільової температури

Цільова температура
змінюється автоматично,
залежно від значення
режиму SG у налаштуваннях
монтажу
- Крок 0: збільшення на 5 °C

від цільової температури
- Крок 1: збільшення на 5 °C

від цільової температури
- Крок 2: збільшення на 7 °C

від цільової температури

SG3 Закрити Закрити
Дуже

низька
ціна

Підтримання стану роботи Автоматична зміна цільової
температури до 80 °C

Експлуатація
увімкн

похвалу
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Енергетичний стан (Для внутрішнього блока спліт-системи 
5 серії, для систем Hydrosplit)
Цей виріб забезпечує енергетичний стан, що дозволяє споживачам використовувати
якомога більше власної відновлюваної енергії. Він може змінювати налаштування залежно
від вхідного сигналу системи енергозбереження (ESS) або від будь-якого іншого пристрою
стороннього виробника, що використовує Modbus RTU або цифрові входи на 230 В.

Доступні енергетичні стани

Доступно 8 енергетичних станів. 4 фіксованих і 4, які можна налаштувати, щоб підвищити
самоспоживання енергії з поновлюваних джерел.

Енергетичний
стан

Команда
Стан

заряду
батареї

Експлуатація (стандартне налаштування)

Обігрів Охолодження Гаряче водопостачання

Налаштування Діапазон Налаштування Діапазон Налаштування Діапазон

1
Припинення роботи

(блокування
комунікацій)

Низький
Примусове
внутрішнє

вимкнення роботи
Фіксований

Примусове
внутрішнє

вимкнення роботи
Фіксований

Примусове
внутрішнє

вимкнення роботи
Фіксований

2 Нормальна
експлуатація

Нормальни
й

Підтримання стану
роботи Фіксований Підтримання стану

роботи Фіксований Підтримання стану
роботи Фіксований

3
Експлуатація

увімкнена,
рекомендовано

Високий
Підвищення на

2 °C від цільової
температури

Фіксований Підтримання стану
роботи Фіксований

Підвищення на 5 °C
від цільової
температури

Фіксований

4
Експлуатація

увімкнена,
рекомендовано

Дуже
високий

Підтримання стану
роботи Фіксований Підтримання стану

роботи Фіксований
Цільова

температура для
ГВП 80 °C

Фіксований

5
Експлуатація

увімкнена,
рекомендовано

Дуже
високий

Підвищення від
цільової

температури

0/+30 
(за замовчуванням:

+5)

Зниження від
цільової

температури

0/-30
(за замовчуванням :

-5)

Підвищення від
цільової

температури

0/+50
(за замовчуванням :

+30)

6
Експлуатація

увімкнена,
рекомендовано

Високий
Підвищення від

цільової
температури

0/+30 
(за замовчуванням:

+2)

Зниження від
цільової

температури

0/-30
(за замовчуванням :

-2)

Підвищення від
цільової

температури

0/+50
(за замовчуванням:

+10)

7 Експлуатація,
Енергозбереження Низький

Зниження від
цільової

температури

0/-30
(за замовчуванням :

-2)

Підвищення від
цільової

температури

0/+30
(за замовчуванням :

+2)

Зниження від
цільової

температури

0/-50
(за замовчуванням :

0)

8 Експлуатація, Супер
енергозбереження

Дуже
низька

Зниження від
цільової

температури

0/-30
(за замовчуванням:

-5)

Підвищення від
цільової

температури

0/+30
(за замовчуванням :

+5)

Зниження від
цільової

температури

0/-50
(за замовчуванням :

0)
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Цифровий вхід для енергозбереження (ESS, Інтелектуальна
енергосистема) (Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії,
для систем Hydrosplit)
У цьому пристрої передбачені два цифрових входи (ES1 / ES2), які можуть
використовуватися для перемикання між енергетичними станами, коли не використовується
Modbus RTU (CN-COM).

Доступні енергетичні стани

Усього доступно 8 енергетичних станів.
За допомогою входів на 230 В можна ініціювати чотири різних стани — за замовчуванням
енергетичний стан 1–4.
За допомогою призначення цифрового входу в меню «Енергетичний стан / призначення
цифрового входу панелі керування» можна вибрати різні Енергетичні стани для сигналів 0:1
та 1:1.
Сигнал 0:0 завжди пов'язаний з ES2 (Нормальна робота), а 1:0 завжди пов'язаний з ES1
(Припинення роботи / блокування комунікацій).

Як налаштувати цифровий вхідний сигнал

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ 3.
Крок 1. Перевірте, чи вимкнене живлення приладу.
Крок 2. Розберіть передні панелі та знайдіть клемну коробку у друкованій платі

внутрішнього блока.
Крок 3. Приєднайте сигнальний кабель до клемної коробки у друкованій платі (ES2, ES1)

повністю, як показано нижче.

Indoor PCBПлата внутрішнього блока

ES2 ES1

Енергетичний стан в залежності від вхідного сигналу (ES1 / ES2)

Вхідний сигнал Стан виходу

ES1 ES2 За промовчанням Діапазон
0 0 ES2

фіксований
1 0 ES1
0 1 ES3

ES3-ES8
1 1 ES4
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2-ХОДОВИЙ КЛАПАН
2-ходовий клапан потрібний для керування водяним потоком впродовж роботи охолодження.
Роль 2-ходового клапана - відсікати потік води до контуру під підлогою у режимі охолодження,
коли котушка вентилятора обладнана для режиму охолодження.

Загальна інформація
підтримує такий двоходовий клапан.

(1) : Нормально розімкнутий тип. Якщо електроживлення НЕ подається, клапан відкритий.
(Якщо електроживлення подається, клапан закритий.)

(2) : Нормально замкнутий тип. Якщо електроживлення НЕ подається, клапан закритий.
(Якщо електроживлення подається, клапан відкритий.)

Як виконати проводку двоходового клапана
Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 2.
Крок 1. Відкрийте передню кришку блоку.
Етап 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

(NO): сигнал під напругою (для нормально розімкнутого типу) від друкованої плати до 2-
ходового клапана.

(NС): сигнал під напругою (для нормально замкнутого типу) від друкованої плати до 2-ходового клапана.
(N): нейтральний сигнал від друкованої плати до двоходового клапана.

Кінцеві перевірки
• Напрямок потоку:

- Вода не повинна текти у контур під підлогою у режимі охолодження.
- Для перевірки напрямку потоку перевірте температуру на впуску води контура під підлогою.
- Якщо проводка виконана правильно, ця температура не повинна сягати нижче 16 °C у

режимі охолодження.

УВАГА!
Конденсація роси
• Неправильна проводка може спричинити

конденсацію роси на підлозі. Якщо
радіатор підключений до контура води
під підлогою, можлива конденсація роси
на поверхні радіатора.

ОБЕРЕЖНО!
Проводка
• Нормально розімкнутий тип слід приєднувати

до проводу (NO) і проводу (N) для
відкривання клапана у режимі охолодження.

• Нормально замкнутий тип слід приєднувати
до проводу (NС) і проводу (N) для закривання
клапана у режимі охолодження.

Тип Живлення Режим роботи Підтримується

NO 2-провода (1) 230 В змінного
струму

Увімкнення живлення: закривання клапана
Так

Вимкнення живлення: відкриття клапана

NO 2-провода (2) 230 В змінного
струму

Увімкнення живлення: закривання клапана
Так

Вимкнення живлення: відкриття клапана

Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії,
Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії

Для Hydrosplit 1-Pipe

2-ходовий клапан

(NO) (NC) (N)

2-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (А)

L1 L2 N
14 15 16

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії,
Для Hydrosplit 2-Pipe

2-ходовий клапан

(NO) (NC) (N)

2-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (А)

L1 L2 N
15 16 17
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3-ходовий клапан (А)
3-ходовий клапан (А) необхідний для роботи бака ГВП. Роль триходового клапана —
перемикання потоку між контуром нагрівання під підлогою та контуром нагрівання бака для
води. Плюс необхідно експлуатувати сторонній бойлер.

Загальна інформація

підтримує такий 3-ходовий клапан.

(1) : SPDT = однополюсний перемикач у два напрямки.
Три проводи складаються з під напругою1 (для вибору потоку A), під напругою 2 (для вибору
потоку B) та нейтралі (для загального).

(2) : 'Потік A' означає потік води від блоку до водяного контура під підлогою.
(3) : 'Потік В' означає потік води від блоку до резервуара води для побутових потреб.

Як виконати проводку триходового клапана (A)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 2.
Крок 1. Відкрийте передню кришку блоку.
Етап 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

(W) : сигнал під напругою (нагрівання водяного резервуара) від друкованої плати до 3-ходового клапану
(U) : сигнал під напругою (нагрівання під підлогою) від друкованої плати до 3-ходового клапану
(N) : нейтральний сигнал від друкованої плати до триходового клапана

Тип Живлення Режим роботи Підтримується

SPDT 
3-провода

(1)
220-240 V~

Вибір “Потік A” між “Потоком A” і 
"Потоком B” (2) Так

Вибір “Потік В” між “Потоком A” і
"Потоком B” (3) Так

3-ходовий клапан

(W) (U) (N)

3-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (А)

8 9 10
L L1 N

ОБЕРЕЖНО!
• 3-ходовий клапан повинен обирати контур водяного резервуара, коли подається

електроживлення до проводу (W) і проводу (N).
• 3-ходовий клапан повинен обирати контур під підлогою, коли подається

електроживлення до проводу (U) і проводу (N).

Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії,
Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії

Для Hydrosplit 1-Pipe

(W) (U) (N)

12 13 14
L L1 N

3-ходовий клапан

3-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (А)

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії,
Для Hydrosplit 2-Pipe
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3-ходовий клапан (B)
Триходовий клапан (B) необхідний для керування геліотермальною системою. 3-ходовий
клапан перемикає потік з відкритого на закритий та навпаки у геліоконтурі.

Загальна інформація

підтримує такий 3-ходовий клапан.

(1) : SPDT = однополюсний перемикач у два напрямки.
Три проводи складаються з під напругою1 (для вибору потоку A), під напругою 2 (для
вибору потоку B) та нейтралі (для загального).

(2) : Потік B означає "джерело нагрівання до геліопанелі повторно". (закритий режим контуру)
(3) : Потік A означає "джерело нагрівання від геліопанелі до баку DHW в геліоконтурі".

(відкритий режим контуру)

Як виконати проводку триходового клапана (B)

Виконайте процедуру нижче, крок 1 ~ крок 2.
Крок 1. Відкрийте передню кришку блоку.
Крок 2. Знайдіть клемну колодку і приєднайте провід, як описано нижче.

(W): активний сигнал (закрити геліоконтур) від друкованої плати до триходового клапана
(U): активний сигнал (відкрити геліоконтур) від друкованої плати до триходового клапана
(N) : нейтральний сигнал від друкованої плати до триходового клапана

Тип Живлення Режим роботи Підтримується

SPDT 
3-провода

(1)
220-240 V~

Вибір “Потік A” між “Потоком A” і 
"Потоком B” (2) Так

Вибір “Потік В” між “Потоком A” і
"Потоком B” (3) Так

ОБЕРЕЖНО!
• 3-ходовий клапан повинен обирати "закритий геліоконтур", коли подається

електроживлення до проводу (W) і проводу (N).
• 3-ходовий клапан повинен обирати "відкритий геліоконтур", коли подається

електроживлення до проводу (U) і проводу (N).

3-ходовий клапан

(W) (U) (N)

3-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (B)

1 2 3
L L1 N

Для внутрішнього блока спліт-системи R32 4 серії,
Для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії

Для Hydrosplit 1-Pipe

(W) (U) (N)

28 29 30
L L1 N

3-ходовий клапан

3-ХОДОВИЙ 
КЛАПАН (B)

Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії,
Для Hydrosplit 2-Pipe
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Кінцеві перевірки

№ Точка перевірки Опис

1 Підключення впуску/випуску
води

- Перевірте, чи ці два відсічні клапани зібрані з впуском
води та випускною трубою блоку.

- Перевірте розташування труби впуску/випуску води

2 Гідравлічний тиск
- Перевірте тиск подачі води, використовуючи манометр

всередині блока
- Тиск води постачання має бути нижче 3,0 бар

3 Потужність водяного насоса

- Щоб забезпечити достатню швидкість водяного потоку,
не налаштовуйте обсяг водяного насосу на мінімум.

- Це може спричинити до неочікуваної помилки водяного
потоку CH14. (Див. розділ 4 "З'єднання водопроводу та
водяного контуру")

4 Лінія передачі та проводка
джерела живлення

- Перевірте, чи лінія передачі та проводка джерела
живлення відокремлені одна від одної.

- Якщо це не так, електронні перешкоди можливі від
джерела живлення.

5 Характеристики силового
кабелю

- Перевірте характеристики силового кабелю
(Див. главу 4 «З'єднувальні кабелі»)

6 3-ХОДОВИЙ КЛАПАН

- Вода повинна текти від випуску води внутрішнього блоку
до впуску води резервуару для води для побутових
потреб, коли обране нагрівання резервуара води для
побутових потреб.

- Для перевірки напрямку потоку перевірте, щоб
температура на випуску води блоку та температура
впуску води резервуара води для побутових потреб була
однакова.

7 2-ХОДОВИЙ КЛАПАН

- Вода не повинна текти у контур під підлогою у режимі
охолодження.

- Для перевірки напрямку потоку перевірте температуру
на впуску води контура під підлогою.

- Якщо проводка виконана правильно, ця температура не
повинна сягати нижче 16 °C у режимі охолодження.

8 Повітряний отвір

- Вентиляційний отвір повинен бути розташований на
найвищому рівні системи водяних труб.

- Його слід встановлювати у точці, де легко виконувати
сервісне обслуговування.

- Для видалення повітря з системи води потрібен час,
якщо продування повітрям виконане недостатньо,
можлива помилка CH14. (див, розділ 4 "Заправка
водою")
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КОНФІГУРАЦІЯ
Оскільки призначений для задоволення різного середовища монтажу, важливо
правильно налаштувати систему.
Якщо не налаштовано правильно, можлива неправильна робота або погіршення
продуктивності.

Налаштування двопозиційного перемикача (Для внутрішнього блока спліт-
системи R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)

Загальна інформація

Плата внутрішнього блока

ВИМКН.

УВІМКН.

SW1
1 2 3 4 

ВИМКН.

УВІМКН.

1 2 3 4 

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

ВИМКН.

УВІМКН.

SW2
1 2 3 4 5 6 7 8 

SW31
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

УВАГА!
Вимкніть подачу електроживлення перед налаштування двопозиційного перемикача
• При коригуванні двопозиційного перемикача вимкніть електроживлення, щоб уникнути

ураження електрострумом.
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Інформація двопозиційного перемикача

Опція Перемикач 2

Опис Налаштування За промовчанням

Групове управління
1

1

Як Основний

Як Підпорядкований

Інформація встановлення 
приладдя

2 3

6 7

6 7

6 7

2 3

2 3

6 7

Тепловий насос встановлений 
(тільки контур нагрівання 
(охолодження))

Тепловий насос 
+ бак ГВП встановлено

Тепловий насос 
+ бак ГВП 
+ геліотермальну 
систему встановлено

2 3
Не використовується

Використовується 
повна потужність

Цикл
4

4

Лише нагрівання

Нагрівання та охолодження

5

5

Вибір потужності 
резервного нагрівача

Електронагрівач не 
використовується

Не використовується

1Ø модель: використовується 
половина потужності
3Ø модель: використовується 
1/3 потужності

Інформація встановлення 
термостата

8

8

Термостат НЕ встановлено

Термостат встановлено

1

2

3

6

7

4

5

8

виявлення перемикача 
потоку (датчика потоку)

Завжди

Доки водяний насос увімкнений

УВАГА!
• Якщо встановлено зовнішній насос або інший бойлер, необхідно змінити

налаштування двопозиційного перемикача № 5 (ВИМК. → УВІМК.)
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Опція Перемикач 1

MODBUS

Тип комунікації MODBUS

-

-

1

1

Як головний пристрій 
(модулі розширення LG)
Як підлеглий пристрій 
(сторонній контролер)

2

2

Загальна третя сторона

SIEMENS

3 3

4 4

Не використовується

Не використовується

1

2

3

4

Опис Налаштування За промовчанням

Опція Перемикач 3

* Ця функція доступна тільки для моделей R32.
** Можливо встановити більш холодну температуру води. Міст на CN_FLOW2 на друкованій

платі необхідно від’єднати для того, щоб можна було виконати налаштування.

Дистанційний датчик повітря 
(Додаткове обладнання)

Речовина для захисту 
від замерзання *

-

-

1

1

Дистанційний датчик не 
встановлено

Дистанційний датчик встановлено

2

2

Речовина для захисту від 
замерзання не використовується
Речовина для захисту від 
замерзання використовується **

3 3

4 4

Unused

Unused

1

2

3

4

Опис Налаштування За промовчанням
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Зовнішня друкована плата (5, 7, 9 кВт)

Шасі U36A (для R32)

Шасі U36A (для R410A)

ВИМКН.

УВІМКН.

SW1
1 2 3 4

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

 5

ВИМКН.

УВІМКН.

SW1
2 1 3 4
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Зовнішня друкована плата (12, 14, 16 кВт)

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

ВИМКН.

УВІМКН.

SW2
1 2 3 4 5 6 

Піковий контроль

Режим низького шуму

3

3

Максимальний режим

2
Частковий режим УВІМК./ВИМК.
- Уникайте режиму обмеженого 

низького шуму для цільової 
температури

2
Постійний режим
- Підтримуйте режим обмеженого 

низького шуму для цільової 
температури

Піковий контроль
- Для обмеження максимального 

струму (заощадження енергії)

3

2

Опис Налаштування За промовчанням

Інформація двопозиційного перемикача

h Лише у двохпозиційного перемикача № 2 і № 3 є функція. У інших функції немає.
h При встановленні режиму обмеженого низького шуму з режиму можна вийти для

забезпечення потужності після роботи впродовж певного часу.

ПРИМІТКА
* Значення вхідного струму може бути обмежене роботою двопозиційного перемикача.

Ємність Режим Струм макс. режиму роботи
(A)

Струм режиму пікового
контролю (A)

1Ø 5,7,9 kW
Охолодження 23 17

Обігрів 23 17

1Ø 12,14,16 kW
Охолодження 35 25

Обігрів 35 27

3Ø 12,14,16 kW
Охолодження 15 10

Обігрів 15 12
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Налаштування двопозиційного перемикача (Для внутрішнього блока
спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit)

Загальна інформація

Плата внутрішнього блока

SW2

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

ВИМКН.

УВІМКН.

SW1
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВИМКН.

УВІМКН.

1 2 3 4 5 6 7 8 

SW2

ВИМКН.

УВІМКН.

1 2 3 4 5 6 7 8 

УВАГА!
Вимкніть подачу електроживлення перед налаштування двопозиційного перемикача
• При коригуванні двопозиційного перемикача вимкніть електроживлення, щоб уникнути

ураження електрострумом.

(Для систем Hydrosplit)

(Для внутрішнього блока спліт-системи 5 серії)
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Інформація двопозиційного перемикача

Опція Перемикач 2

Групове управління
1

1

Як Основний

Як Підпорядкований

Інформація встановлення 
приладдя

2 3

6 7

6 7

6 7

2 3

2 3

6 7

Тепловий насос встановлений 
(тільки контур нагрівання
(охолодження))

Тепловий насос 
+ бак ГВП встановлено

Тепловий насос + бак ГВП 
+ геліотермальну 
систему встановлено

Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії: використовується 
повна потужність
Для системи Hydrosplit: 
електронагрівач не використовується

Цикл
4

4

Лише нагрівання

Нагрівання та охолодження

Кімнатний датчик повітря
5 Кімнатний датчик повітря 

не встановлений

5 Кімнатний датчик повітря 
встановлений

Вибір потужності 
резервного нагрівача

Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії: електронагрівач 
не використовується
Для системи Hydrosplit: 
електронагрівач не використовується

Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії: зарезервовано
Для системи Hydrosplit: 
електронагрівач не використовується

Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії: використовується 
половинна потужність
Для системи Hydrosplit: 
використовується повна потужність

- Для систем Hydrosplit

- Для внутрішнього
блока спліт-системи
5 серії

Інформація 
встановлення 

термостата

8

8

Термостат НЕ встановлено

Термостат встановлено

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

Опис Налаштування За промовчанням
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Опція Перемикач 1

Тип комунікації MODBUS

Функція MODBUS

Речовина для захисту 
від замерзання

1

1

Як головний пристрій 
(модулі розширення LG)

Як підлеглий пристрій 
(сторонній контролер)

2

2

REGINE

Єдиний відкритий протокол

1

2

8
8

8

Речовина для захисту від 
замерзання не використовується

Речовина для захисту від 
замерзання використовується *

Опис Налаштування За промовчанням

Зовнішня друкована плата (12, 14, 16 кВт)

ВИМК. обрано УВІМКН. обрано

ВИМКН.

УВІМКН.

DIP_SW02D
1 2 3 4 

ВИМКН.

УВІМКН.

DIP_SW01D
1 2 

* Можливо встановити більш холодну температуру води. Міст на CN_ANTI_SW необхідно
від’єднати для того, щоб можна було виконати налаштування.
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Режим низького шуму

2
Частковий режим УВІМК./ВИМК.
- Уникайте режиму обмеженого 
  низького шуму для цільової 
  температури

2
Постійний режим
- Підтримуйте режим обмеженого 
  низького шуму для цільової 
  температури

2

Опис Налаштування За промовчанням

Опція Перемикач 1

Піковий контроль

Максимальний режим

Контроль пікового струму 1
- Для обмеження максимального 

струму (заощадження енергії)

1 2

1 2

Контроль пікового струму 2
- Для обмеження максимального 
  струму (заощадження енергії)1 2

1

2

Опис Налаштування За промовчанням

Опція Перемикач 2

h Функціонує лише перемикач з цієї таблиці. У інших функції немає.
h При встановленні Часткового режиму увімк./вимк. з режиму можна вийти для

забезпечення потужності після роботи впродовж певного часу.

ПРИМІТКА
* Значення вхідного струму може бути обмежене роботою двопозиційного перемикача.

Ємність Режим Струм макс. режиму
роботи (A)

Струм режиму пікового
контролю (A)

Крок 1 Крок 2

1Ø 12,14,16 kW
Охолодження 35 25 22

Обігрів 35 25 22

3Ø 12,14,16 kW
Охолодження 15 10 8

Обігрів 15 10 8
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ПРИМІТКА
Аварійна експлуатація

• Визначення термінів

- Несправність: проблема, яка може зупинити роботу системи, і ця робота може
відновитися тимчасово при обмеженій експлуатації без допомоги сертифікованого
персоналу.

- Помилка: проблема, яка може зупинити роботу системи, і робота відновитися ЛИШЕ
після перевірки сертифікованого персоналу.

- Аварійний режим: тимчасова дія нагрівання, коли у системі несправність.

• Мета введення "несправності"

- На відміну від виробів для кондиціонування повітря тепловий насос з передачею
тепла від повітря воді загалом експлуатується цілу зиму без будь-якої зупинки
системи.

- Якщо система виявила проблему, яка не є критичною для роботи системи та
отримання енергії нагрівання, система може тимчасово продовжувати роботу в
аварійному режимі за рішенням кінцевого користувача.

• Класифікація несправностей

- Несправності класифікуються за двома рівнями відповідно до серйозності проблеми:
незначна несправність та складна несправність.

- Незначна несправність: проблема, виявлена всередині блока. У більшості випадків
така несправність пов'язана з проблемами датчика. Зовнішній блок працює в
аварійному режимі, що налаштований двопозиційним перемикачем № 4 друкованої
плати блоку.

- Складна несправність: проблема, виявлена всередині зовнішнього блока. Оскільки у
зовнішнього блока виникла проблема, аварійний режим виконується
електронагрівачем, розташованим у блоці.

- Несправність опції: проблема стосується опціональної дії, наприклад нагрівання
водяного бака. У випадку такої несправності, опція з несправністю розглядається ніби
як така, що не встановлена в системі.

• Якщо присутня несправність AWHP,

(1) Якщо не працює для з'ясування можливості експлуатації:
Якщо відбувається помилка головним чином у внутрішньому блоці, AWHP
зупиняється. З іншого боку, завдяки дистанційному контролеру можна активувати
вмик/вимик роботи виробу. (Увімкн.: аварійна експлуатація)
- Незначна / значна проблема: працює лише нагрівання
- Критична проблема: повна зупинка
- Пріоритет обробки: критична>значна>незначна

(2) Якщо працює для з'ясування можливості експлуатації:
Залежно від стану незначна / значна / критична проблема, фраза, що спливає,
окремо виводиться на дисплей.
- Незначна проблема: нагрівання/ охолодження працює
- Значна проблема: працює лише нагрівання
- Критична проблема: запит сервісного центру
AWHP працює, коли користувач натиснув кнопку OK на вікні, що спливає.
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ПРИМІТКА
• Подвійна несправність: несправність опції з незначною або складною

несправністю

- Якщо несправність опції виникла разом з незначною (або складною) несправністю
одночасно, система віддає вищий пріоритет незначній (або складній) несправності та
діє, ніби відбулася незначна (або складна) несправність.

- Тому іноді нагрівання для ГВП може бути неможливим у режимі аварійної
експлуатації. Якщо нагрівання для ГВП не здійснюється у аварійному режимі
експлуатації, перевірте, чи в порядку датчик ГВП та відповідна проводка.

• Аварійна експлуатація не перезапускається автоматично після скидання
основного енергоживлення.

- За звичайних умов інформація про роботу виробу відновлюється і автоматично
перезапускається після скидання основного енергоживлення.

- Але у режимі аварійної експлуатації автоматичний перезапуск заборонений для
захисту виробу.

- Тому користувач повинен перезапустити виріб після скидання живлення, коли
виконується робота у аварійному режимі.
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Меню Опис

Контакт сервісного центру Перевірте та введіть номер телефона сервісного центра, який
можна викликати у випадку необхідності сервісу.

Інформація про модель Перегляд інформації про виріб та потужність
Інформація про версію RMC Перевірте назву моделі дистанційного контролера та версію ПЗ.
Ліцензія з відкритим кодом Перегляд ліцензії на відкрите ПЗ дистанційного контролера.

Сервісні налаштування
• Можна налаштувати сервісні функції виробу.
• Певні функції можуть не відображатися/виконуватися у деяких типах виробів.

OK

СЕРВІСНІ НАЛАШТУВАННЯ
Як увійти у сервісні налаштування
Для входу в меню, що відображається внизу, необхідно увійти у меню сервісних
налаштувань наступним чином.
• На екрані меню натисніть кнопку [<, > (вліво/вправо)] для вибору категорії “налаштування” і

натисніть кнопку [OK] для переміщення до переліку налаштувань.
• У переліку налаштувань оберіть категорію налаштування і натисніть кнопку [OK] для

переходу до переліку сервісних налаштувань.
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Контакт сервісного центру
Перевірте та введіть номер телефона сервісного центра, який можна викликати у випадку
необхідності сервісу.
• У переліку сервісних налаштувань оберіть сервісний контакт і натисніть кнопку [OK] для

переходу до екрану подробиць.
• Якщо натиснута кнопка “Редагувати”, натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану

редагування, змініть його і натисніть кнопку [OK] для зміни сервісного контакту.

OK

OK
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Інформація про модель
Перевірте інформацію про виріб та потужність, для яких підключено дистанційний
контролер.
• У переліку сервісних налаштувань оберіть категорію інформації про модель і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.
• Інформація про модель

- Залежно від моделі, яку ви володієте, назва моделі та серійний номер можуть не
відображатися.

- Відображувана назва моделі є заводською назвою моделі.
• Потужність блоку

- 1 кВт*год = 1 кБто * 0,29307 кВт*год є результатом, розрахованим на основі Бто.
Можлива незначна різниця між розрахованою та фактичною потужністю.

Приклад. Якщо потужність блока 18 кБто, вона відображається як 5 кВт⋅год.

OK
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Інформація про версію RMC
Перегляд версії ПЗ дистанційного контролера.
• У переліку сервісних налаштувань оберіть інформацію про версію RMC і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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Ліцензія на відкрите програмне забезпечення
Перегляд ліцензії на відкрите ПЗ дистанційного контролера.
• У переліку сервісних налаштувань оберіть категорію ліцензії відкритого ПЗ і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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• На екрані меню натисніть кнопку [<,>(вліво/вправо)] для вибору категорії налаштування, і
натисніть кнопку [∧(вгору)] та утримуйте натиснутою протягом 3 секунд для переходу на
екран з полем для введення паролю для налаштувань користувача.

• Введіть пароль і натисніть кнопку [OK] для переходу до переліку налаштувань
користувача.

※Пароль для налаштувань користувача
Головний екран → Меню → Налаштування → Сервіс → Інформація про версію RMC →
Версія ПЗ
Приклад: Версія ПЗ : 1.00.1 a
У прикладі вище пароль 1001.

OK OK

НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКОМ
Вхід до настройок монтажником

УВАГА!
Режим налаштувань користувача — це режим для докладного налаштування функції
дистанційного контролера.
Якщо режим налаштувань користувача не встановлений правильно, можливі поломки
приладу, травми користувача або матеріальні збитки.
Налаштування повинен виконувати спеціаліст з ліцензією монтажу, і якщо монтаж або
заміна виконується без ліцензії монтажу, за всі проблеми, що виникли, несе відповідальність
монтажник, і може анулюватися гарантія LG.

ПРИМІТКА
Деякі категорії меню настройок монтажником можуть бути недоступними залежно від
функції виробу або назви меню можуть відрізнятися.
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Налаштування інсталятора (для внутрішнього блока спліт-системи
R32 4 серії, для внутрішнього блока спліт-системи R410A 3 серії)
• Можна налаштувати функції користувача виробу.
• Певні функції можуть не відображатися/виконуватися у деяких типах виробів.

Функція Опис

3-хвилинна затримка Лише заводське налаштування

Вибір датчика температури Вибір для налаштування температури як температури повітря або
температури води, що виходить, або температури повітря + води, що виходить

Режим сухого контакту Функція сухого контакту - це функція, яку можна використовувати, лише
якщо окремо придбано та встановлено пристрої сухого контакту.

Адреса центрального
керування

При підключенні центрального керування встановіть адресу центрального
керування пристрою.

Тестовий запуск насоса Тестовий запуск водяного насоса
Налаштування темп.
охолодження повітря

Регулювання діапазону «Налаштування температури повітря» в режимі
охолодження

Налаштування темп.
охолодження води

Регулювання діапазону "Налаштування температури води, що виходить" в
режимі охолодження

Налаштування темп.
нагрівання повітря

Регулювання діапазону «Налаштування температури повітря» в режимі
нагрівання

Налаштування темп.
нагрівання води

Регулювання діапазону «Налаштування температури нагрівання потоку» в
режимі нагрівання

Встановлення темп. ГВП Налаштування встановленої температури ГВП

Тривале сушіння Ця функція контролює підігрів підлоги до певної температури протягом
певного проміжку часу для затвердіння цементу.

Температура вмикання
нагрівача

Налаштування температури зовнішнього повітря, коли розпочинається
робота при половинній потужності резервного нагрівача.

Темп. вимкнення подачі води
впродовж охолодження

Визначення температури води на виході, яка блокує потік у підлогову
спіраль в режимі охолодження.

Налаштування дезінфекції
бака 1

Ця функція використовується для запобігання конденсації на підлозі у
режимі охолодження

Налаштування дезінфекції
бака 2 Налаштування часу початку/підтримання процесу дезінфекції

Налаштування бака 1 Налаштування температури дезінфекції

Налаштування бака 2 Встановлення мінімальної та максимальної температури за допомогою
циклу теплового насоса для нагрівання ГВП

Пріоритет нагрівача Встановлення температурного гістерезису та пріоритету нагрівання
(нагрівання ГВП або підігрів підлоги)

Налаштування часу для ГВП Визначення використання резервного нагрівача та додаткового
електронагрівача

TH увімкн./вимкн Змінна,
нагрівання повітря

Визначення тривалості наступного часу: час експлуатації нагрівання
резервуару гарячої води для побутових потреб, час зупинки нагрівання
резервуару гарячої води для побутових потреб, а також час затримки
роботи нагрівача резервуару DHW

Нагрівач увімк./вимк. Змінна,
нагрівання води Температура нагрівання повітря TH увімкн/вимкн Налаштування типу
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Функція Опис

TH увімкн./вимкн Змінна,
охолодження повітря

Температура охолодження повітря TH увімкн/вимкн Налаштування
типу

Нагрівач увімк./вимк. Змінна,
охолодження води Температура випуску охолодження води TH увімкн/вимкн Тип

Темп. нагрівання На контролі води в режимі нагрівання встановлюється контрольне
положення температури води

Темп. охолодження На контролі води в режимі охолодження встановлюється контрольне
положення температури води

Налаштування насоса в
режимі нагрівання

Встановіть опцію інтервалу ввімкнення/вимкнення водяного насоса за
вимкненого термостата в режимі нагрівання

Налаштування насоса під час
охолодження

Встановіть опцію інтервалу ввімкнення/вимкнення за вимкненого
термостата в режимі нагрівання

Примусовий режим Вимк. водяний насос через 20 годин поспіль, вимкнути / увімкнути
логіку, що урухомлює сам водяний насос

CN_CC
Це функція для налаштування необхідності встановлення
(використання) сухого контакту.
(Це не є функцією для встановлення сухого контакту, а функцією для
встановлення використання порту CN_CC пристрою.)

Налаштування частоти
насоса (об/хв) Функція для заміни частоти обертання водяного насоса

Потужність насоса Функція для зміни потужності водяного насоса

Інтелектуальна мережа (SG) Оберіть, чи використовувати функцію режиму SG виробу, встановіть
значення опції роботи на кроці SG1.

Сезонна автоматична
температура

Встановлення температури експлуатації у сезонному автоматичному
режимі

Адреса Modbus
Це функція налаштування адреси пристрою Modbus, який зовні
пов'язаний з приладом.
Функція налаштування адреси Modbus доступна з внутрішнього блока.

CN_EXT
Функція для налаштування зовнішнього входу та виходу керування
відповідно до DI / DO, встановленого клієнтом з використанням порту
сухого контакту внутрішнього блока. Визначте використання порту
контакту (CN_EXT), встановленого на друкованій платі внутрішнього блока

Температура антифризу
Ця функція полягає в застосуванні зміщення температури замерзання
логічної схеми захисту від замерзання під час використання режиму
запобігання замерзанню.

Додати зону Встановіть додатковий клапан у прилад для контролю додаткової зони використання
Використання зовнішнього насоса Налаштування для керування зовнішнім водяним насосом
Сторонній бойлер Конфігурація для керування стороннім бойлером

Вимірювальний інтерфейс При монтажі вимірювального інтерфейсу для вимірювання енергії /
калорій у виробі налаштуйте специфікації виробу для кожного порту

Попередня робота / вибіг
насоса

Встановіть для досягнення оптимальної швидкості потоку шляхом циркулювання
мережевої води за допомогою водяного насоса перед теплообмінником. Після зупинки
роботи активується додатковий водяний насос для циркулювання мережевої води.

Геліотермальна система Функція для налаштування опорного значення експлуатації у геліотермальній системі.
Поточна витрата Функція для перевірки швидкості потоку.
Реєстрація даних Відображення історії помилок підключеного блока

Запуск пароля Це функція для запуску (0000) паролю, якщо ви забули пароль,
встановлений на пульті дистанційного керування.
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3-хвилинна затримка
Тимчасово знімає функцію трихвилинної затримки зовнішнього блока
- Лише заводське налаштування
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Трихвилинна затримка і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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Вибір датчика температури
Виріб можна експлуатувати відповідно до температури повітря або температури води.
Вибір визначено для налаштування температури як температури повітря або температури
води.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Обрати датчик температури і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Температура повітря як налаштування температури доступна ЛИШЕ тоді, коли
підключення дистанційного датчика повітря увімкнено і підключення дистанційного
датчика повітря встановлено на 02.

Значення

Вода (за замовчуванням) Повітря Повітря + Вода

OK
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Режим сухого контакту
Функція сухого контакту - це функція, яку можна використовувати, лише якщо окремо
придбано та встановлено пристрої сухого контакту.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

ПРИМІТКА
Функції режиму сухого контакту див. у окремому посібнику сухого контакту.
Що таке сухий контакт?
Це означає вхідний сигнал точки контакту, коли ключ картки готелю, датчик виявлення
тіла людини тощо взаємодіють з пристроєм.
Додаткові функції системи при використанні зовнішніх входів (сухі контакти та вологі
контакти).

Значення Опис

Автом. 
(за замовчуванням)

Автоматичний режим УВІМК. з активованим жорстким
блокуванням

Посібник Зберігати стан ВИМК. з жорстким блокуванням
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Адреса центрального управління
При підключенні центрального керування встановіть адресу центрального керування
пристрою.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Адреса центрального керування і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Введіть код адреси як шістнадцятирічне значення
Попереду: центральне керування №
Зворотна сторона: номер внутрішнього центрального керування

ПРИМІТКА
Ця функція не доступна для моноблоку

OK
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Тестовий запуск насоса
Тестовий запуск насоса — це функція для тестового запуску шляхом експлуатації водяного
насоса протягом 1 години. 
Цю функцію можна використовувати для продування повітря через вентиляційні отвори,
перевірки витрати тощо.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Тестовий запуск насоса і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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Налаштування темп. охолодження повітря
Визначте діапазон налаштування температури охолодження, коли температура повітря
обрана як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура охолодження повітря і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Доступно, лише якщо підключений датчик температури повітря.
• Повинне бути встановлене приладдя PQRSTA0.
• Також належним чином має бути налаштоване підключення дистанційного датчика

повітря.

* Верхня / нижня межа / значення за промовчанням у °C

Значення За промовчанням Діапазон

Макс. 30 30~24

Мін. 18 22~16 

OK
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Налаштування темп. охолодження води
Визначте діапазон налаштування температури охолодження, коли температура води, що
виходить, обрана як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура охолодження води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Конденсація води на підлозі
• У процесі охолодження дуже важливо підтримувати температуру води на виході вище

16 °C. Інакше, на підлозі може з'явитися конденсат.
• Якщо підлога у вологому середовищі, не встановлюйте температуру води, що

виходить, нижче 18 °C.

ПРИМІТКА
Конденсація води на радіаторі
• Впродовж дії охолодження холодна вода може не текти до радіатора. Якщо холодна вода

потрапляє у радіатор, можливе утворення роси на поверхні радіатора.

* Верхня / нижня межа / значення за промовчанням у °C

Значення За промовчанням Діапазон

Макс. 24 27~22
Мін. 18 20~5 

OK
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Налаштування темп. нагрівання повітря
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура повітря обрана
як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура нагрівання повітря і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

УВАГА!
Доступно, лише якщо підключений датчик температури повітря.
• Повинне бути встановлене приладдя PQRSTA0.
• Також належним чином має бути налаштоване підключення дистанційного датчика

повітря.

* Верхня / нижня межа / значення за промовчанням у °C

Значення За промовчанням Діапазон

Макс. 30 30~24

Мін. 16 22~16

OK
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Налаштування темп. нагрівання води
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура води обрана
як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура нагрівання води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
• Якщо електронагрівач не використовується, мінімальну температуру води можна

налаштувати від 34 °C до 20 °C(За промовчанням : 20 ℃)

* Верхня / нижня межа / значення за промовчанням у °C.

Значення
За промовчанням Діапазон

Для R410A Для R32 Для R410A Для R32

Мін. 57 65 57~35 65~35

Мін. 15 34~15

OK
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Встановл. темп. ГВП
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура DHW обрана
як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура DHW і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення Діапазон (°C) За замовчуванням (°C)

Макс. 80~50 50

Мін. 40~30 40

OK
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Тривале сушіння
Ця функція є унікальною для AWHP, коли встановлено AWHP у нову бетонну конструкцію,
вона контролю певну температуру нагрівання підлоги впродовж певного періоду часу для
затвердіння цементу підлоги.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Тривале сушіння і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Як відобразити

Головний екран - відображає 'Тривале сушіння' на дисплеї необхідної температури. Внизу
дисплея відображається прогрес виконання етапу.

Значення налаштування
- Крок запуску: 1 ~ 11
- Максимальна температура: 35 °C ~ 55 °C (За замовчуванням: 55 °C)
- Крок 8 Час очікування: 1 день ~ 30 днів (За замовчуванням: 7 днів)
Робота функцій
- Виконується у ході наступної процедури з обраного початкового етапу.
- Після виконання усіх кроків вимкніть роботу висушування цементу.

※ Якщо верхня межа налаштування нагрівання температури LW 55 °C або менше, вона
примусово встановлюється на 55 °C.
Якщо нижня межа налаштування нагрівання температури LW 25 °C або вище, вона примусово
встановлюється на 25 °C.

Крок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цільова
температура води,

що виходить[°C]
25 Макс. Т Вимк. 25 35 45 Макс. Т Макс. Т 45 35 25

Тривалість
[години] 72 96 72 24 24 24 24 Час

утримання 72 72 72

OK
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Попереднє нагрівання

Макс.

Мін.

Крок

Нагрівання готове для вкладання кахлів

Час
утримання

ПРИМІТКА
• Впродовж Тривалого сушіння натискання кнопок діють обмежено, за винятком функцій

монтажника та відображення температури.
• Якщо живлення подається знову після відключення впродовж роботи виробу, стан

роботи виробу перед збоєм запам'ятовується і виріб вмикається автоматично.
• Робота Тривалого сушіння припиняється, якщо відбувається помилка. Коли помилку

усунуто, перезапустіть Тривале сушіння цементу.
(Проте, якщо проводове дистанційне керування скидається до стану, коли сталася
помилка, він компенсується у блоці за один день)

• Після скидання після помилки робота Тривалого сушіння може до 1 хвилини чекати
перед запуском. (Стан Тривалого сушіння визначається як цикл в 1 хвилину.)

• Впродовж виконання Тривалого сушіння можна обрати роботу функції монтажника
Тривале сушіння.

• Впродовж роботи Тривалого сушіння, початок роботи, режим низького шуму вимкн.,
налаштування часу низького шуму вимкн, гаряча вода вимкн, геліонагрів вимкн.

• Впродовж роботи Тривалого сушіння просто, сон, увімкн., вимкн., щотижня, відпустка,
нагрівач не виконують функції резервування.
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Температура вмикання нагрівача
Залежно від місцевих кліматичних умов необхідно змінити умови температури, у яких
вмикається / вимикається резервний нагрівач.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура вмикання нагрівача і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

-5 18~-15

OK
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ПРИМІТКА
• Температура вмикання нагрівача

Використання половини потужності резервного нагрівача : коли двопозиційний
перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-ВИМКН.
- Приклад. Якщо температура вмикання нагрівача встановлена на ‘-1’ і двопозиційний

перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-ВИМКН., тоді половина потужності
резервного нагрівача запускає експлуатацію, коли температура зовнішнього повітря
нижче -1 °C і поточна температура води, що виходить, або температура повітря у
приміщенні набагато нижче цільової температури води, що виходить ,або
температури повітря у приміщенні.

Використання повної потужності резервного нагрівача : коли двопозиційний перемикач
№ 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-УВІМКН.
- Приклад: якщо температура вмикання нагрівача встановлена на '-1' і двопозиційний

перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-УВІМКН., тоді повна потужність
резервного нагрівача запускає експлуатацію, коли температура зовнішнього повітря
нижче -1 °C і поточна температура води, що виходить, або температура повітря у
приміщенні набагато нижче цільової температури води, що виходить, або
температури повітря у приміщенні.
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Темп. вимкнення подачі води впродовж охолодження
Визначення температури води, що виходить, коли блок вимкнено. Ця функція
використовується для запобігання конденсації на підлозі у режимі охолодження
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура вмикання подачі води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Функція Значення За промовчанням Діапазон налаштування

температура
охолодження води

Температура вимикання 
подачі води 16 25~16

FCU використовується/ не
використовується використання Використовується / не

використовується

OK
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- Темп. зупинки : температура вимикання. Темп. зупинки дійсна, коли встановлено FCU.
- FCU : визначає, чи встановлено FCU.
- Приклад : якщо FCU встановлено як 'Використовувати', Зупинка темп. Однак, якщо

фактично FCU НЕ встановлений у водяному контурі, пристрій працює безперервно в
режимі охолодження, поки температура води не досягне бажаної температури.
У такому випадку на підлозі може утворитись конденсована вода внаслідок наявності
холодної води в підлоговій спіралі.

- Приклад : Якщо зупинка темп. встановлюється як '20', а FCU — як 'Не використовувати', і
фактично FCU встановлюється у водяному контурі, потім зупинити темп.
використовується, і пристрій перестає працювати в режимі охолодження, коли
температура вихідної води нижче 20 °C. Як результат, пристрій може не виконувати
охолодження належним чином, оскільки холодна вода з бажаною температурою не
надходить до FCU.

УВАГА!
Монтаж FCU
• Якщо використовується FCU, відповідний 2-ходовий клапан слід встановити і

приєднати до друкованої плати блоку.
• Якщо FCU налаштовано як «Використовувати», але FCU або двоходовий клапан НЕ

встановлено, у пристрою може бути ненормальна робота.
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Налаштування дезінфекції резервуару 1, 2
• Дезінфекція — це спеціальний режим для бака ГВП, щоб убити легіонели та запобігти їх

росту всередині бака.
- Дезінфекція активна: вибір включення або включення функції дезінфекції.
- Дата початку: визначення дати, коли виконується режим дезінфекції.
- Час початку: визначення часу, коли виконується режим дезінфекції.
- Макс. темп. : цільова температура режиму дезінфекції.
- Тривалість: тривалість режиму дезінфекції.

ЧасЧас початку

Макс. темп.

Час тривалості

Температура води 
(всередині DHW)

Профіль температури 
дії дезінфекції

OK

OK

ПРИМІТКА
Повинно бути увімкнуте нагрівання DHW
• Якщо Дезінфекція активна встановлено на ’Не використовувати’, тобто ‘відключити

режим дезінфекції’, дата і час початку не використовуються.
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Налаштування бака 1
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування баку 1 і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Мін. темп. 5 30 ~ 1

Комп. гранич. темп. 55 58 ~ 40

OK
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Налаштування бака 2
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування баку 2 і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення Діапазон

Гістерезис 4~2

Пріоритет нагрівання Нагрівання підлоги/DHW

OK
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• Налаштування бака 1, 2

Опис для кожного параметру.
- Мін. темп. : температурний зазор від Макс. зовн. темп.
- Макс. зовн. темп. : максимальна температура, створена циклом компресора насоса

AWHP.
- Приклад. Якщо мін. темп. встановлено на ‘5’ і Макс зовн. темп. встановлено на ’48’, тоді

Сеанс A (див. графік) почнеться, коли температура водяного резервуару опуститься
нижче 43 °C…. Якщо температура вище 48 °C…, тоді почнеться Сеанс В.

- Гістерезис: температурний зазор від цільової температури для ГВП. Це значення
потрібне для частого вмикання на вимикання додаткового електронагрівача.

- Пріоритет нагрівання: визначення пріоритету запиту нагрівання між нагріванням
резервуару DHW і нагріванням під підлогою.

- Приклад: якщо цільова температура користувача встановлена на «70», а гістерезис
встановлено на «3», тоді додатковий електронагрівач вимикається, коли температура
води вище 73 °C. Резервний нагрівач буде увімкнено, коли температура води буде нижче
70 °C.

- Приклад. Якщо пріоритет нагрівання встановлено на ‘ГВП’, це означає пріоритет
нагрівання для ГВП, ГВП нагрівається циклом компресора насоса AWHP і додаткового
електронагрівача. У такому випадку під підлогою нагрівання не можливе впродовж
нагрівання для ГВП. З іншого боку, якщо пріоритет нагрівання встановлено на "Підлогове
нагрівання", тобто пріоритет нагрівання у нагрівання під підлогою, бак ГВП нагрівається
лише додатковим електронагрівачем. У такому випадку під підлогою нагрівання не
зупиняється впродовж нагрівання для ГВП.

Час
Сеанс A: нагрівання циклом компресора AWHP і додатковим електронагрівачем
Сеанс В: нагрівання додатковим електронагрівачем
Сеанс В: відсутнє нагрівання (додатковий електронагрівач вимкнений)
Сеанс D: нагрівання додатковим електронагрівачем

Мін. темп.

Гістерезис

Session ASession A

Session BSession B

Session CSession C

Session DSession D

Сеанс A

Сеанс B

Сеанс C

Сеанс D

Температура води 
(всередині DHW)

температура вимкнення 
додаткового електронагрівача

Цільова температура DHW 
(встановлено користувачем)

Макс. зовн. темп.

Початкова температура 
нагрівання DHW

ПРИМІТКА
Нагрівання DHW не працює, коли відключене.
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Пріоритет нагрівача
• Пріоритет нагрівача: Визначення використання резервного нагрівача та додаткового

електронагрівача.
• Приклад. Якщо пріоритет нагрівача встановлено на «Основний нагрівач + підсилювач

УВІМК.», тоді резервний нагрівач та додатковий електронагрівач вмикаються і
вимикаються відповідно до логіки керування. Якщо пріоритет нагрівача встановлено на
«УВІМКН. тільки додатковий електронагрівач», тоді резервний нагрівач ніколи не
вмикається і лише додатковий електронагрівач вмикається і вимикається відповідно до
логіки керування.

• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Пріоритет нагрівача і натисніть
кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення

Лише нагрівач-
підсилювач УВІМКН

Основний + додатковий
нагрівач УВІМК. (за

замовчуванням)

OK
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Налаштування часу для ГВП
Визначення тривалості наступного часу: час експлуатації нагрівання резервуару гарячої
води для побутових потреб, час зупинки нагрівання резервуару гарячої води для побутових
потреб, а також час затримки роботи нагрівача резервуару DHW.
- Активний час: ця тривалість визначає, як довго може тривати нагрівання резервуару DHW.
- Час зупинки: ця тривалість визначає, як довго може бути зупинене нагрівання бака ГВП.

Він також розглядається як часовий інтервал між циклом нагрівання бака ГВП.
- Час затримки додаткового нагрівача: ця тривалість визначає, як довго нагрівача

резервуару DHW не вмикатиметься у режимі нагрівання DHW.
- Приклад графіку часу:

1=активно/ 0=неактивно
A = активний час
S = час зупинки
B = час затримки нагрівача-підсилювача

Час

B B

A S SS

1

0

1

0

1

0

1

0

❈

❈

❈

❈

Нагрівання резервуару 
DHW увімкнене

Додатковий електронагрівач 
увімкнений

Робота нагрівання 
резервуару DHW

Робота додаткового 
електронагрівача

OK

Значення За промовчанням Діапазон

Час роботи 30 хв. 5~95 хв.
Час зупинки 30 хв. 0~600 хв.
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TH увімкн./вимкн Змінна, нагрівання повітря
Це функція для коригування температури нагрівання повітря Термальна температура
увімк./вимик. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при нагріванні.
• Можна встановити наступні значення за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

Значення
Опис

TH увімкн. ТН вимкн.

Тип 0 (за замовчуванням) -0.5 °C 1.5 °C

Тип1 -1 °C 2 °C

Тип2 -2 °C 3 °C

Тип3 -3 °C 4 °C
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TH увімкн./вимкн Змінна, нагрівання води
Це функція для коригування температури нагрівання води Термальна температура
увімк./вимик. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при нагріванні.
• Можна встановити наступні значення за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

Значення
Опис

TH увімкн. ТН вимкн.

Тип 0 (за замовчуванням) -2 °C 2 °C

Тип1 -3 °C 3 °C

Тип2 -4 °C 4 °C

Тип3 -1 °C 1 °C
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Значення
Опис

TH увімкн. ТН вимкн.

Тип 0 (за замовчуванням) 0.5 °C -0.5 °C

Тип1 1 °C -1 °C

Тип2 2 °C -2 °C

Тип3 3 °C -3 °C

TH увімкн./вимкн Змінна, охолодження повітря
Це функція для коригування температури охолодження повітря Термальна температура
увімк./вимк. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при охолодженні.
• Можна встановити наступні значення за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].
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TH увімкн./вимкн Змінна, охолодження води
Це функція для коригування температури охолодження води Термальна температура
увімк./вимк. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при охолодженні.
• Можна встановити наступні значення за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

Значення
Опис

TH увімкн. ТН вимкн.

Тип 0 (за замовчуванням) 0.5 °C -0.5 °C

Тип1 1 °C -1 °C

Тип2 2 °C -2 °C

Тип3 3 °C -3 °C
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Налаштування темп. нагрівання
• На контролі води в режимі нагрівання встановлюється контрольне положення температури

води
• Якщо налаштування температури повітря / виходу води встановлено на значення

температури виходу води,
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)]
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення

Випуск (за замовчуванням) Впускний отвір
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Налаштування темп. охолодження
• На контролі води в режимі охолодження встановлюється контрольне положення

температури води
- Якщо налаштування температури повітря / виходу води встановлено на значення

температури виходу води,
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення

Випуск (за замовчуванням) Впускний отвір
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Налаштування насоса в режимі нагрівання
• Це функція для сприяння механічному терміну придатності водяного насоса шляхом

встановлення відпочинку насоса
• Функція налаштування інсталятора для встановлення опції інтервалу

ввімкнення/вимкнення водяного насоса за вимкненого термостата в режимі нагрівання.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування насоса в нагріванні і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Увімк. Вимк.

Налаштування часу (за
замовчуванням)

1 ~ 60 хв. (за
замовчуванням: 2 хв.)

1 ~ 60 хв. (за
замовчуванням: 1 хв.)

Продовження роботи - -

OK
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Налаштування насоса під час охолодження
• Це функція для сприяння механічному терміну придатності водяного насоса шляхом

встановлення відпочинку насоса
• Функція налаштування інсталятора для встановлення опції інтервалу

ввімкнення/вимкнення водяного насоса за вимкненого термостата в режимі охолодження.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування насоса в охолодженні

та натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Увімк. Вимк.

Налаштування часу (за
замовчуванням)

1 ~ 60 хв. (за
замовчуванням: 2 хв.)

1 ~ 60 хв. (за
замовчуванням: 1 хв.)

Продовження роботи - -

OK
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Конфігурація LG Therma V
Цю функцію можна встановити для збереження середовища налаштувань продукту з метою
використання конфігурації LG Therma V за допомогою карти пам'яті.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію налаштувань LG Therma V та

натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану подробиць.

OK

Значення

Читати дані Зберегти дані
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Примусовий режим
• Якщо прилад не використовується тривалий час, головний водяний насос буде примусово

працювати для запобігання збою насоса та замерзанню PHEX.
• Вимк. водяний насос через 20 годин поспіль, вимкнути / увімкнути логіку, що урухомлює

сам водяний насос
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Примусова робота і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Використовувати (за замовчуванням) Не використовується

Роб. Цикл 20 ~ 180 годин 
(За замовчуванням: 20 годин) -

Роб. Час 1 ~ 10 хв. 
(За замовчуванням: 10 хв.) -

OK
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CN_CC
Це функція для налаштування використання порту CN_CC блоку.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)]

ПРИМІТКА
CN_CC - це пристрій підключений до блоку для розпізнавання та керування точкою
зовнішнього контакту.

Значення Опис

D/C Автоматич. (за
замовчуванням)

Коли живлення застосовується до виробу, блок, якщо точка
контакту увімкнена у стані Сухий контакт встановлено, розпізнає
монтаж сухого контакту

D/C не встановлено Не використовувати (встановлювати) сухий контакт

D/C встановлено Використовувати (встановлювати) сухий контакт
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Налаштування частоти насоса (об/хв)
Цей функція, щоб монтажник міг керувати частотою обертання насоса BLDC.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування частоти обертання

насоса (об/хв) та натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення Опис

3 500 500~3 700 : RPM
Change unit : 10

OK
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Потужність насоса
Це функція, що дозволяє монтажнику контролювати модель прикладної потужності насоса.
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Потужність насоса і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану деталізації.
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення Опис

100 (За замовч.)
10~100 : %
Од. зміни: 5

OK
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Значення Режим

Не використовується 
(за промовчанням) -

Використовується

Крок 0

Крок 1

Крок 2

Інтелектуальна мережа (SG)
Це функція для вмикання / вимикання функції SG готова та встановлення опорного
значення на етапі SG2.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Інтелектуальна мережа (SG) і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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0:0 [Звичайна робота]

Тепловий насос працює з
максимальною продуктивністю.

1:0 [Команда вимикання,
блокування]

Деактивує тепловий насос для
уникнення пікового навантаження.
Максимальний час блокування
залежить від ємності теплового
накопичувача системи, але становить
не менше 2 годин 3 рази на день.
(Без захисту від морозу)

0:1 [Рекомендація вмикання]

Рекомендація вмикання та
встановлене значення температури
зберігання резервуара збільшується
залежно від параметру "Режим SG"

Режим SG : встановлена
температура + α залежно
від параметру нижче

Крок 0 (DHW +5 °C)
Крок 1 (H/P+2 °C, DHW +5 °C)
Крок 2 (H/P+5 °C, DHW +7 °C)

1:1 [Команда вмикання]

Команда активує компресор 
За бажанням, електричні додаткові
обігрівачі можуть бути активовані для
використання надлишків
електроенергії.

Блокування подачі електроживлення (Інтелектуальна
енергосистема)
Тепловий насос експлуатується автоматично сигналами стану подачі живлення від компанії
енергопостачання.
Ця функція може реагувати на спеціальний тариф у європейських країнах для теплового
насоса з використанням у інтелектуальній мережі.

4 режими залежно від
стану енергоживлення

Стан
електроживлення

Режим роботи
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Сезонна автоматична температура
Це функція для встановлення опорного робочого значення у Сезонному авторежимі.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Сезонна авто темп. і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Функція Опис
Діапазон За 

промовчанням
Межа

Для R32 Для R410A

Зовнішній1,
нагрівання (вихідt1)

Нагрівання нижче
зовнішньої темп. -25 ~ 35 °C -15 ~ 24 °C

-10 °C  Вихід1 ≤ Вихід2-1

Зовнішній2,
нагрівання (вихід2)

Нагрівання вище
зовнішньої темп. 16 °C  Вихід2≥ Вихід1 +1

Вихід2≤ Вихід3 -5
Зовнішній3,

охолодження (вихід3)
Охолодження нижче
зовнішньої темп. 10 ~ 46 °C 10 ~ 43 °C

30 °C  Вихід3≥ Вихід2 +5
Вихід3≤ Вихід4 -1

Зовнішній4,
охолодження (вихід4)

Охолодження вище
зовнішньої темп 40 °C  Вихід4≥ Вихід3+1

Вода1, нагрівання
(LW1)

Нагрівання вище темп.
води

Використання нагрівача:
LW STD : 15~65 °C
EW STD : 15~55 °C
Не використовується нагрівач:
LW STD : 20~65 °C
EW STD : 20~55 °C

15 ~ 57 °C

35 °C  LW1 ≥ LW2

Вода1, нагрівання
(LW2)

Нагрівання нижче
температури води 28 °C  LW1 ≥ LW2

Вода3, охолодження
(LW3)

Охолодження вище
темп. води

Використовується FCU і 5 °C
IDU:
LW STD : 5~27 °C
EW STD : 10~27 °C
Використовується FCU і 6 °C
IDU:
LW STD : 6~27 °C
EW STD : 11~27 °C
Не використовується FCU:
LW STD : 16~27 °C
EW STD : 20~27 °C

5 ~ 25 °C

20 °C  LW3 ≥ LW4

Вода4, охолодження
(LW4)

Охолодження нижче
темп. води 16 °C  LW3 ≥ LW4

Повітря 1,
Нагрівання (RA1)

Нагрівання вище
температури повітря

16 ~ 30 °C 16 ~ 30 °C
30 °C  RA1 ≥ RA2

Повітря 2,
Нагрівання (RA2)

Нагрівання нижчої
температури повітря 26 °C  RA1 ≥ RA2

Повітря 3,
Охолодження (RA3)

Охолодження вище
температури повітря

18 ~ 30 °C 18 ~ 30 °C
22 °C  RA3 ≥ RA4

Повітря 4,
Охолодження (RA4)

Охолодження нижче
температури повітря 18 °C  RA3 ≥ RA4

OK
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Цільова темп. з
автоматичним
регулюванням

Темп. повітря у
приміщенні (°C)

Темп. води, що
виходить

Темп. зовнішнього повітря

Обігрів
Уставка 1 30~20 57~39 Уставка 5 -20 ~ -10

Уставка 2 19~16 38~20 Уставка 6 -5 ~ 5

Охолодження
Уставка 3 30~24 25~17 Уставка 7 10 ~ 18

Уставка 4 23~18 16~6 Уставка 8 22 ~ 30

Цільова темп. з 
автоматичним 
регулюванням

Уставка 1

Уставка 2

Уставка 3

Уставка 4

Уставка 5 Уставка 6 Уставка 7 Уставка 8
Температура 
зовнішнього 
повітря

Температурний профіль режиму 
роботи залежно від метеоумов

Обігрів
Охолодження

Т
р у

- Діапазон налаштування: Цельсія
- Сезонний авторежим: нагрівання, нагрівання та охолодження, кондиціонування повітря
* Якщо обрано режим нагрівання, не можна обрати нагрівання та охолодження або

охолодження.
- Залежно від значення вибору керування повітрям/випускним потоком пов'язане значення

налаштування води / повітря відображається на екрані.

У цьому режимі температура налаштування автоматично дотримуватиметься зовнішньої
температури. Цей режим додає функцію сезонного охолодження до звичайного режиму
роботи залежно від погоди.
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Адреса Modbus
Це функція налаштування адреси пристрою Modbus, який зовні пов'язаний з приладом.
Функція налаштування адреси Modbus доступна з внутрішнього блока.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Адреса Modbus і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

ПРИМІТКА
Для використання цієї функції перемикач № 1 опціонального перемикача 1 повинен
бути увімкн.
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CN_EXT
Це функція для керування зовнішнім входом та виходом відповідно до типу DI,
встановленого клієнтом з використанням порту CN-EXT.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Порт CN-EXT і натисніть кнопку [OK]

для переходу до екрану подробиць.

Значення

Не використовується
(за промовчанням) Проста робота Простий Сухий

контакт
Одна аварійна

зупинка

OK
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Температура антифризу
Ця функція полягає в застосуванні зміщення температури замерзання логічної схеми
захисту від замерзання під час використання режиму запобігання замерзанню.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<, >(вліво/вправо)].
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

ПРИМІТКА
Щоб скористатися цією функцією, короткий штифт(CN_FLOW2) антифризу повинен бути
відкритим, а перемикач №2 в опції SW 3 повинен бути увімкнений.
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Додати зону
Функція для налаштування чи використовуватиметься функція другого контуру з
використанням змішаного комплекту.

Можна встановити час закривання клапана [с] та температуру гістерезису [°C] на екрані
самостійно.

Активація цієї функції дає можливість контролювати температуру в 2 зонах (приміщення 1,
приміщення 2) окремо.
- У випадку нагрівання температуру в приміщенні 1 не можна налаштувати вище, ніж

температура у приміщенні 2.
- У випадку охолодження температуру в приміщенні 1 не можна налаштувати нижче, ніж

температура у приміщенні 2.

Діапазон налаштування
- Додаткова зона (налаштування функції другого контуру): використання / невикористання
- Час закривання клапана: 60 ~ 999 с (за замовчуванням: 240)
- Гістерезис (термальне вмик. / вимик.) : 1 ~ 5 °C (за промовчанням: 2)
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Використання зовнішнього насоса
Цю функцію можна налаштувати для керування зовнішнім водяним насосом.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Використання зовнішнього насоса і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення

Не використовується Використовується
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Сторонній бойлер
Це функція для налаштування бойлера третьої сторони для керування.

Якщо стан цієї функції «Використання», можна обрати режим керування бойлером, Авто або
Вручну.

Стан зовнішнього бойлера УВІМКН:
- Якщо зовнішня температура ≤ значення температури роботи зовнішнього бойлера

(налаштування монтажником), вимкніть внутрішній блок і експлуатуйте зовнішній бойлер.

Стан зовнішнього бойлера ВИМКН:
- Якщо температура зовнішнього повітря ≥ температури роботи зовнішнього бойлера

(налаштування монтажника) + гістерезис (налаштування монтажника), вимкніть роботу
зовнішнього бойлера і експлуатуйте внутрішній блок

Якщо режим цієї функції встановлено на «Авто», можна встановити температуру бойлера та
гістерезис відповідно.
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Вимірювальний інтерфейс
Це функція для перевірки стану енергії та живлення на екрані.
Вона збирає та розраховує дані живлення або калорії для створення даних для моніторингу
енергії та спливаючих вікон сигналів попередження щодо енергії.
Цю функцію можна активувати у режимі встановлення.

Існує 2 опції, адреса modbus і блока, у цій функції. Активуючи опцію адреси modbus, ви
обираєте одну адресу (B0 або B1) або не використовуєте.
Потім встановіть порт та специфікації у діапазоні 0000,0~9999,9[імпульс/кВт], як показано на
рисунку нижче.

OK
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Попередня робота / вибіг насоса
Попередня робота насоса виконується, щоб забезпечити достатній потік до роботи
компресора. Ця функція дає можливість плавній роботі теплообміну.
Вибіг насоса - це функція для запобігання збою водяного насоса та сприяння тривалості
служби.

Значення За промовчанням Діапазон налаштування

Передзапуск 1 хв. 1~10 хв.

Перевищення 1 хв. 1~10 хв.

OK
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Геліотермальна система
Це функція для налаштування опорного значення експлуатації у геліотермальній системі.
У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Геліотермальна система і натисніть
кнопку [OK] для переходу до екрану з подробицями.

ПРИМІТКА
Для використання цієї функції перемикач №2 перемикача опцій 2 повинен бути
увімкнений, а № 3 перемикача опцій 2 слід вимкнути.
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Опис для кожного параметру.

• Встановити темп. сонячного колектора
- Мін. темп: це мінімальна температура геліоколектора, при якій геліотермальна система може

працювати.
- Макс. темп: це максимальна температура геліоколектора, при якій геліотермальна система

може працювати.
• Нагрівач увімк./вимк. змінний, сонячний

- Темп. увімк.: це різниця температур між поточною геліотермальною температурою та
температурою бака ГВП, за якою працює геліотермальна система.

- Темп. вимкн.: це різниця температур між поточною геліотермальною температурою та
температурою бака ГВП, при якій геліотермальна система зупиняється.

- Приклад: якщо поточна температура геліотермального колектора 80 °C і температуру
встановлено на 8 °C, геліотермальна система працює, коли температура бака ГВП нижче
72 °C.  У такому випадку, якщо температуру встановлено на 2 °C, геліотермальна система
зупиняється, коли температура бака ГВП становить 78 °C.

• Встановлена темп. для ГВП
- Макс.: це максимальна температура для ГВП, яку може досягти геліотермальна система.

• Підсилювання нагрівача
- Увімкнути: додатковий електронагрівач можна використовувати під час експлуатації

геліотермальної системи.
- Вимкнути: додатковий електронагрівач не можна використовувати під час експлуатації

геліотермальної системи.
• Графік промивки сонячного насоса

- Це функція для циркулювання водяного геліонасоса переривчасто для виявлення
температури геліоколектора, коли водяний геліонасос не працює тривалий час. Увімкнути для
використання цієї функції.

• Налаштування промивки сонячного насоса
- Робочий цикл: при використанні функції промивки сонячного насоса водяний геліонасос

працює у встановлений час.
- Робочий час: при використанні функції промивки сонячного насоса водяний геліонасос

працює впродовж встановленого часу.

Функція Значення Діапазон За промовчанням

Встановити темп.
сонячного колектора

Мін. 5 °C ~ 50 °C 10 °C
Макс. 60 °C~105 °C 95 °C

Встан. темп. DHW Макс. 20 °C~90 °C 80 °C

Нагрівач увімк./вимк.
змінний, сонячний

Темп. увімкн. 3 °C ~ 40 °C 8 °C
Темп. вимкн. 1 °C ~ 20 °C 2 °C

Підсилювання нагрівача Підсилювання нагрівача Увімкнути/вимкнути Дозволено

Графік промивки
сонячного насоса

Увімк./Вимк. Старт/стоп Увімк.
Година початку, хвилина

початку 00:00 ~ 24:00 6:00

Година кінця, хвилина кінця 00:00 ~ 24:00 18:00
Тестування сонячного

насоса Тестовий запуск насоса Start/Stop Зупинити

Налаштування промивки
сонячного насоса

Робочий цикл 30 хв. ~ 120 хв. 60 хв.
Робочий час 1 хв. ~ 10 хв. 1 хв.
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Поточна витрата
Це функція для перевірки швидкості потоку.
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Швидкість потоку і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану з подробицями. Поточну швидкість потоку можна перевірити.
(Діапазон : 7 ~ 80 л/хв)

• Ця функція доступна для спліт-системи R32.

OK
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Реєстрація даних
Ця функція призначена для перевірки історії роботи та помилок.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Реєстрація даних і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Діапазон пошуку історії помилок: 50
Інформація історії помилок
Пункт: дата, час, режим (включаючи Вимкн), задану температуру, температуру, що

надходить, температуру виходу, кімнатну температуру, режим гарячої води /
зупинку, задану температуру гарячої води, температуру гарячої води, Увімк./Вимк.
зовнішнього блока, код помилки

Кількість відображення: до 50
- Зберегти критерійν
ν Виявлена помилка, зовнішній блок переведено в стан УВІМК./ВИМК.

OK
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Запуск пароля
Це функція для запуску (0000), якщо ви забули пароль, встановлений у дистанційному
керуванні.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування запуску паролю та

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.
• Якщо натиснути кнопку ініціалізації, з'явиться вікно, що спливає, а коли натиснути кнопку

"перевірити", починається запуск паролю, і пароль користувача змінюється на 0000.

OK
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Налаштування інсталятора (для внутрішнього блока
спліт-системи 5 серії, для систем Hydrosplit)
• Можна налаштувати функції користувача виробу.
• евні функції можуть не відображатися/виконуватися у деяких типах виробів.

Сегментація Функції Опис

Конфігурація

Вибір датчика температури
Вибір для налаштування температури як температури
повітря або температури води, що виходить, або
температури повітря + води, що виходить

Використання нагрівача баку
опалення

Налаштований для керування додатковим
електронагрівачем

Змішувальний контур Ця функція полягає у використанні функції
змішувального контуру.

Використання зовнішнього
насоса

Увімкніть/вимкніть функцію змішувального контуру та
встановіть час закривання клапана й гістерезис.

Головний / підлеглий RMC Налаштування для керування зовнішнім водяним
насосом

Конфігурація LG Therma V Функція для використання двох середовищ з
дистанційним керуванням

Основні
налаштування

Примусовий режим
Функція для збереження середовища налаштувань
продукту з метою використання конфігурації LG
Therma V за допомогою карти пам'яті.

Попередня робота / вибіг
насоса

Вимк. водяний насос через 20 годин поспіль, вимкнути
/ увімкнути логіку, що урухомлює сам водяний насос

Контроль витрати води
Встановіть для досягнення оптимальної швидкості
потоку шляхом циркулювання мережевої води за
допомогою водяного насоса перед теплообмінником.

Моніторинг енергії Після зупинки роботи активується додатковий водяний
насос для циркулювання мережевої води.

Скидання пароля Встановити водяний насос для контролю потоку води

Опалення
приміщення

Налаштування темп.
нагрівання

Налаштування для використання функції моніторингу
енергії пристрою

Налаштування темп.
нагрівання повітря

Це функція для запуску (0000) паролю, якщо ви
забули пароль, встановлений на пульті дистанційного
керування.

Налаштування темп.
нагрівання води

На контролі води в режимі нагрівання встановлюється
контрольне положення температури води

Гістерезис, нагрівальна вода Регулювання діапазону «Налаштування температури
повітря» в режимі нагрівання

Гістерезис, кімнатна
температура повітря (нагрівання)

Регулювання діапазону «Налаштування температури
нагрівання потоку» в режимі нагрівання

Налаштування насоса в
режимі нагрівання

Діапазон налаштування температури нагрівальної
води на виході, гістерезис

Температура вмикання
нагрівача

Діапазон налаштування температури повітря
нагрівання, гістерезис

Тривале сушіння
Встановіть опцію інтервалу ввімкнення/вимкнення
водяного насоса за вимкненого термостата в режимі
нагрівання
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Сегментація Функції Опис

Охолодження
приміщення

Налаштування темп.
охолодження

На контролі води в режимі охолодження встановлюється
контрольне положення температури води

Налаштування темп.
охолодження повітря

Регулювання діапазону «Налаштування температури
повітря» в режимі охолодження

Налаштування темп.
охолодження води

Регулювання діапазону "Налаштування температури
води, що виходить" в режимі охолодження

Темп. вимкнення подачі
води впродовж охолодження

Визначення температури води на виході, яка блокує
потік у підлогову спіраль в режимі охолодження.

Гістерезис, охолоджуюча
вода

Ця функція використовується для запобігання
конденсації на підлозі у режимі охолодження

Гістерезис, кімнатна
температура повітря
(охолодження)

Діапазон налаштування температури охолоджуючої
води на виході, гістерезис

Налаштування насоса під
час охолодження

Діапазон налаштування температури повітря
охолодження, гістерезис

Автоматичний
режим

Сезонна автоматична
температура

Встановіть опцію інтервалу ввімкнення/вимкнення за
вимкненого термостата в режимі нагрівання

Гаряче
водопостачання

Встановл. темп. ГВП Встановлення температури експлуатації у сезонному
автоматичному режимі

Налаштування дезінфекції
бака 1 Налаштування встановленої температури ГВП

Налаштування дезінфекції
бака 2

Налаштування часу початку/підтримання процесу
дезінфекції

Налаштування бака 1 Налаштування температури дезінфекції

Налаштування бака 2
Встановлення мінімальної та максимальної
температури за допомогою циклу теплового насоса
для нагрівання ГВП

Пріоритет нагрівача
Встановлення температурного гістерезису та
пріоритету нагрівання (нагрівання ГВП або підігрів
підлоги)

Налаштування часу для ГВП Визначення використання резервного нагрівача та
додаткового електронагрівача

Час рециркуляції

Визначення тривалості наступного часу: час
експлуатації нагрівання резервуару гарячої води для
побутових потреб, час зупинки нагрівання резервуару
гарячої води для побутових потреб, а також час
затримки роботи нагрівача резервуару DHW

Сонячна
теплова
енергія

Геліотермальна система
Чи використовувати функцію рециркуляції та
встановити параметр інтервалу включення/вимкнення
водяного насоса

Технічне
обслуговува

ння

Тестовий запуск насоса Функція для налаштування опорного значення
експлуатації у геліотермальній системі.

Темп. захисту від
замерзання Тестовий запуск водяного насоса
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Сегментація Функції Опис

Можливості
підключення

Режим сухого контакту
Функція сухого контакту - це функція, яку можна
використовувати, лише якщо окремо придбано та
встановлено пристрої сухого контакту.

Адреса центрального
управління

При підключенні центрального керування встановіть
адресу центрального керування пристрою.

CN_CC

Це функція для налаштування необхідності
встановлення (використання) сухого контакту. (Це не є
функцією для встановлення сухого контакту, а
функцією для встановлення використання порту
CN_CC пристрою.)

CN_EXT

Функція для налаштування зовнішнього входу та
виходу керування відповідно до DI / DO,
встановленого клієнтом з використанням порту сухого
контакту внутрішнього блока.
Визначте використання порту контакту (CN_EXT),
встановленого на друкованій платі внутрішнього блока

Сторонній бойлер Конфігурація для керування стороннім бойлером

Вимірювальний інтерфейс
При монтажі вимірювального інтерфейсу для
вимірювання енергії / калорій у виробі налаштуйте
специфікації виробу для кожного порту

Енергетичний стан
Оберіть, чи використовувати функцію режиму SG
виробу, встановіть значення опції роботи на кроці
SG1.

Тип управління термостатом Тип управління налаштуваннями термостата

Адреса Modbus
Це функція налаштування адреси пристрою Modbus,
який зовні пов'язаний з приладом.
Функція налаштування адреси Modbus доступна з
внутрішнього блока.

Інформація

Час роботи насоса Відображення часів роботи водяного насоса

Час роботи внутрішнього
блоку (IDU) Час роботи внутрішнього блоку

Поточна витрата Функція для перевірки швидкості потоку.

Реєстрація даних Відображення історії роботи та помилок підключеного
блока
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Вибір датчика температури
Виріб можна експлуатувати відповідно до температури повітря або температури води. Вибір
визначено для налаштування температури як температури повітря або температури води.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Обрати датчик температури і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Температура повітря як налаштування температури доступна ЛИШЕ тоді, коли
підключення дистанційного датчика повітря увімкнено і підключення дистанційного
датчика повітря встановлено на 02.

Тип Значення

Вода (за замовчуванням) Пульт дистанційного керування
Повітря Пульт дистанційного керування Внутрішній блок

Повітря + Вода Пульт дистанційного керування Внутрішній блок

OK
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Використання нагрівача баку опалення
Це функція для зміни заданого значення для роботи нагрівача баку гарячої води, наприклад,
використання/невикористання нагрівача бака гарячої води і час затримки нагрівача.
• У переліку налаштувань монтажником оберіть категорію Конфігурації і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану деталізації.

Значення налаштування
- Використовуйте, не використовується, Використовуйте дезінфекцію (За промовчанням :

Використовуйте)
- Пріоритет : Цикл, нагрівача/Цикл (За промовчанням : Цикл)
- Час затримки: 10/20/30/40/50/60/90/120/1440 хвилин (за замовчуванням: 30)

OK
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Змішувальний контур
Функція, яка використовується для встановлення режиму використання або не
використання встановленої функції змішувального контуру за допомогою комплекту
змішування.

Можна встановити час закривання клапана [с] та температуру гістерезису [°C] на екрані
самостійно. Встановлення температури відсікання захищає воду від перевищення
температури відсікання в змішувальному контурі під час опалення.

Функція налаштування інсталятора для налаштування параметрів роботи/часу затримки
водяного змішувального насоса у режимі охолодження/опалення

Активація цієї функції дає можливість контролювати температуру в 2 зонах (приміщення 1,
приміщення 2) окремо.

Діапазон налаштування
- Змішувальний контур (функція налаштування 2-го контура): не використовувати / -

нагрівання / нагрівання та охолодження
- Час закривання клапана: 60 ~ 999 с (за замовчуванням: 240)
- Гістерезис (термальне вмик. / вимик.): 1 ~ 3 °C (за замовчуванням: 2)

ПРИМІТКА
При використанні функції змішувального контуру налаштування зовнішнього насоса
повинно бути змінене на 'Контур 1'.
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Використання зовнішнього насоса
Цю функцію можна налаштувати для керування зовнішнім водяним насосом.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Використання зовнішнього насоса і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.
• Опалення/охолодження

Цю функцію можна використовувати, коли встановлено 3-ходовий клапан для
перемикання потоку води, що направляється під підлогою, і баком води. Зовнішній насос
працює тільки у напрямку потоку води під підлогою.

• Контур 1
Ця функція забезпечує контроль зовнішнього насоса під час роботи змішувального
контуру. Зовнішнім насосом необхідно управляти згідно з Th/on та Th/off в Контурі 1
(Прямий контур). Тому під час використання змішувального контуру обов'язково встановіть
зовнішній насос на 'Контур 1'.

Значення

Не використовується
(за промовчанням) Використовується Обігрів та охолодження Контур 1
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Головний / підлеглий RMC
Цю функцію модна обрати як головну/підлеглу на дистанційному контролері з метою
використання двох середовищ з дистанційним керуванням
• У списку налаштувань встановлення оберіть категорію налаштувань головного/підлеглого

RMC та натисніть [<,>(вліво/вправо)] кнопку для відображення значень налаштувань.

Значення

Головний (за замовчуванням) Ведений
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Конфігурація LG Therma V
Цю функцію можна встановити для збереження середовища налаштувань продукту з метою
використання конфігурації LG Therma V за допомогою карти пам'яті.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію налаштувань LG Therma V та

натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану подробиць.

OK

Значення

Читати дані (за замовчуванням) Зберегти дані

ПРИМІТКА
Зберігаючи дані про налаштування середовища продукту на карті пам'яті, обов’язково
введіть ім’я файлу як „RS3_AWHP_DATA“.
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Примусовий режим
• Якщо прилад не використовується тривалий час, головний водяний насос буде примусово

працювати для запобігання збою насоса та замерзанню PHEX.
• Вимк. водяний насос через 20 годин поспіль, вимкнути / увімкнути логіку, що урухомлює

сам водяний насос
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Примусова робота і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Використовувати (за замовчуванням) Не використовується

Роб. Цикл 20 ~ 180 годин 
(За замовчуванням: 20 годин) -

Роб. Час 1 ~ 10 хв. 
(За замовчуванням: 10 хв.) -

OK
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Попередня робота / вибіг насоса
Попередня робота насоса виконується, щоб забезпечити достатній потік до роботи
компресора. Ця функція дає можливість плавній роботі теплообміну.
Вибіг насоса - це функція для запобігання збою водяного насоса та сприяння тривалості
служби.

Значення За промовчанням Діапазон налаштування

Передзапуск 1 хв. 1~10 хв.

Перевищення 1 хв. 1~10 хв.

OK
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Контроль витрати води
Ця функція керує потоком води за допомогою водяного насоса. Оберіть спосіб керування
водяним насосом та встановіть цільове значення
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Конфігурації й натисніть кнопку [OK]

для переходу до екрану деталізації.
• Оптимальна витрата

Водяний насос автоматично налаштовується на оптимальну витрату відповідно до
необхідної температури на головному екрані.

• Потужність насоса
Він працює зі встановленою потужністю водяного насоса.

• Задана витрата
Водяний насос автоматично налаштовується для підтримки заданої витрати.

• Задане значення ΔT
Встановіть задане значення ΔT (*ΔT = різниця температур між температурою води на
вході та виході)
Водяний насос автоматично налаштовується для підтримки заданого значення ΔT.

OK

Метод контролю потоку

Оптимальна
витрата (за

замовчуванням)
Потужність насоса Задана витрата Задане 

значення ΔT
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Моніторинг енергії (Для внутрішнього блока спліт-
системи 5 серії, систем Hydrosplit 2-Pipe)
Цю функцію можна налаштувати на використання функції моніторингу енергії пристрою.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

OK

OK

Значення Діапазон За промовчанням

Моніторинг енергії Використовується / 
Не використовується Використовується

Налаштування
електричного

обігрівача

Тип LG 1Ø / LG 3Ø /
ЗОВНІШНІЙ LG 1Ø

потужність обігрівача 1 кВт ~ 10 кВт 6 кВт
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Скидання пароля
Це функція для запуску (0000), якщо ви забули пароль, встановлений у дистанційному
керуванні.
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію налаштування скидання паролю та

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану деталізації.
• Якщо натиснути кнопку «скинути», з'явиться спливаюче вікно; якщо натиснути кнопку

«перевірити», починається запуск паролю, і пароль користувача змінюється на 0000.

OK
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Тривале сушіння
Ця функція є унікальною для AWHP, коли встановлено AWHP у нову бетонну конструкцію,
вона контролю певну температуру нагрівання підлоги впродовж певного періоду часу для
затвердіння цементу підлоги.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Тривале сушіння і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

Як відобразити

Головний екран - відображає 'Тривале сушіння' на дисплеї необхідної температури. Внизу
дисплея відображається прогрес виконання етапу.

Значення налаштування
- Крок запуску: 1 ~ 11
- Максимальна температура: 35 °C ~ 55 °C (За замовчуванням: 55 °C)
- Крок 8 Час очікування: 1 день ~ 30 днів (За замовчуванням: 7 днів)

Робота функцій
- Виконується у ході наступної процедури з обраного початкового етапу.
- Після виконання усіх кроків вимкніть роботу висушування цементу.

※ Якщо верхня межа налаштування нагрівання температури LW 55 °C або менше, вона
примусово встановлюється на 55 °C.

Крок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цільова

температура
води, що

виходить[°C]
25 Макс. Т Off 25 35 45 Макс. Т Макс. Т 45 35 25

Тривалість
[години] 72 96 72 24 24 24 24 Час

утримання 72 72 72

OK
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Попереднє нагрівання

25

Крок

Нагрівання готове для вкладання кахлів

Час
утримання

ПРИМІТКА
• Впродовж Тривалого сушіння натискання кнопок діють обмежено, за винятком функцій

монтажника та відображення температури.
• Якщо живлення подається знову після відключення впродовж роботи виробу, стан

роботи виробу перед збоєм запам'ятовується і виріб вмикається автоматично.
• Робота Тривалого сушіння припиняється, якщо відбувається помилка. Коли помилку

усунуто, перезапустіть Тривале сушіння цементу. (Проте, якщо проводове дистанційне
керування скидається до стану, коли сталася помилка, він компенсується у блоці за
один день)

• Після скидання після помилки робота Тривалого сушіння може до 1 хвилини чекати
перед запуском. (Стан Тривалого сушіння визначається як цикл в 1 хвилину.)

• Впродовж виконання Тривалого сушіння можна обрати роботу функції монтажника
Тривале сушіння.

• Впродовж роботи Тривалого сушіння, початок роботи, режим низького шуму вимкн.,
налаштування часу низького шуму вимкн, гаряча вода вимкн, геліонагрів вимкн.

• Впродовж роботи Тривалого сушіння просто, сон, увімкн., вимкн., щотижня, відпустка,
нагрівач не виконують функції резервування.

Макс.
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Температура вмикання нагрівача
Залежно від місцевих кліматичних умов необхідно змінити умови температури, у яких
вмикається / вимикається резервний нагрівач.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура вмикання нагрівача і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

-5 18 ~ -25

OK
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ПРИМІТКА
• Температура вмикання нагрівача

Використання половини потужності резервного нагрівача(Для внутрішнього блока
спліт-системи 5 серії) : коли двопозиційний перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-
ВИМКН.
- Приклад. Якщо температура вмикання нагрівача встановлена на ‘-1’ і двопозиційний

перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-ВИМКН., тоді половина потужності
резервного нагрівача запускає експлуатацію, коли температура зовнішнього повітря
нижче -1 °C і поточна температура води, що виходить, або температура повітря у
приміщенні набагато нижче цільової температури води, що виходить ,або
температури повітря у приміщенні.

Використання повної потужності резервного нагрівача : коли двопозиційний перемикач
№ 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-УВІМКН.
- Приклад: якщо температура вмикання нагрівача встановлена на '-1' і двопозиційний

перемикач № 6 і 7 встановлено як УВІМКН.-УВІМКН., тоді повна потужність
резервного нагрівача запускає експлуатацію, коли температура зовнішнього повітря
нижче -1 °C і поточна температура води, що виходить, або температура повітря у
приміщенні набагато нижче цільової температури води, що виходить, або
температури повітря у приміщенні.
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Налаштування темп. нагрівання повітря
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура повітря обрана
як температура налаштування
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура нагрівання повітря і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

УВАГА!
Керування пристроєм можна здійснювати відповідно до температури повітря в
приміщенні, використовуючи або дистанційний датчик температури повітря, або
дротовий пульт дистанційного керування (RS3).
• Дистанційний датчик повітря є додатковим обладнанням (PQRSTA0) та продається

окремо.
• Необхідно налаштувати певні параметри двопозиційного перемикача для керування

пристроєм відповідно до температури повітря в приміщенні.

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Макс. 30 30~24

Мін. 16 22~16

OK
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Налаштування темп. нагрівання води
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура води обрана
як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура нагрівання води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
• Якщо резервного нагрівачане використовується, мінімальну температуру води можна

налаштувати від 34 °C до 20 °C. (За промовчанням : 20 ℃)

OK

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Макс. 55 65 ~ 35

Мін. 15 34 ~ 15
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Гістерезис, кімнатна температура повітря (опалення)
Це функція для коригування температури нагрівання повітря Термальна температура
увімк./вимик. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при нагріванні.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію Гістерезис, кімнатна температура

повітря (опалення) та натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану подробиць.

Тип За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Темп. увімкн. -0.5 0 ~ -3
Темп. вимкн. 1.5 4 ~ 0

OK
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Гістерезис, нагрівальна вода
Це функція для коригування температури нагрівання води Термальна температура
увімк./вимк. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при нагріванні для ГВП.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію Гістерезис, нагрівальна вода та

натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану подробиць.

Тип За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Темп. увімкн. -2 0 ~ -9
Темп. вимкн. 2 4 ~ 0

OK
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Налаштування темп. нагрівання
• На контролі води в режимі нагрівання встановлюється контрольне положення температури

води
• Якщо налаштування температури повітря / виходу води встановлено на значення

температури виходу води,
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)]
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення

Випуск (за замовчуванням) Впускний отвір
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Налаштування насоса в режимі нагрівання
• Це функція для сприяння механічному терміну придатності водяного насоса шляхом

встановлення відпочинку насоса
• Функція налаштування інсталятора для встановлення опції інтервалу

ввімкнення/вимкнення водяного насоса за вимкненого термостата в режимі нагрівання.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування насоса в нагріванні і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Увімк. Вимк.

Налаштування часу (за
замовчуванням)

1 ~ 60 хв. 
(за замовчуванням: 2 хв.)

1 ~ 60 хв. 
(за замовчуванням: 1 хв.)

Продовження роботи - -

OK
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Налаштування темп. охолодження повітря
Визначте діапазон налаштування температури охолодження, коли температура повітря
обрана як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура охолодження повітря і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Керування пристроєм можна здійснювати відповідно до температури повітря в
приміщенні, використовуючи або дистанційний датчик температури повітря, або
дротовий пульт дистанційного керування (RS3).
• Дистанційний датчик повітря є додатковим обладнанням (PQRSTA0) та продається

окремо.
• Необхідно налаштувати певні параметри двопозиційного перемикача для керування

пристроєм відповідно до температури повітря в приміщенні.

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Макс. 30 30~24

Мін. 18 22~16 

OK
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Налаштування темп. охолодження води
Визначте діапазон налаштування температури охолодження, коли температура води обрана
як температура налаштування.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура охолодження води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Конденсація води на підлозі
• У процесі охолодження дуже важливо підтримувати температуру води на виході вище

16 °C. Інакше, на підлозі може з'явитися конденсат.
• Якщо підлога у вологому середовищі, не встановлюйте температуру води, що

виходить, нижче 18 °C.

ПРИМІТКА
Конденсація води на радіаторі
• Впродовж дії охолодження холодна вода може не текти до радіатора. Якщо холодна

вода потрапляє у радіатор, можливе утворення роси на поверхні радіатора.

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C) Налаштування темп. охолодження

Макс. 24 27~22 Усі

Мін.
18

5~20
Випускний отвір

Використовувати FCU
16~20 Не використовувати FCU
10~20

Впускний отвір
Використовувати FCU

20 20 Не використовувати FCU

OK



НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКОМ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

240

Темп. вимкнення подачі води впродовж охолодження
Визначення температури води на виході, яка блокує потік у підлогову спіраль в режимі
охолодження. Ця функція використовується для запобігання конденсації на підлозі у режимі
охолодження
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура вмикання подачі води і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

Значення За промовчанням Діапазон

Використовується 18 25 ~ 16
Не використовується - -
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- Темп. зупинки : температура вимикання. Темп. зупинки дійсна, коли встановлено FCU.
- FCU : визначає, чи встановлено FCU.
- Приклад : якщо FCU встановлено як 'Використовувати', Зупинка темп. налаштування

вимкнено. Однак, якщо фактично FCU НЕ встановлений у водяному контурі, пристрій
працює безперервно в режимі охолодження, поки температура води не досягне бажаної
температури. У такому випадку на підлозі може утворитись конденсована вода внаслідок
наявності холодної води в підлоговій спіралі.

- Приклад : Якщо зупинка темп. встановлюється як '20', а FCU — як 'Не використовувати', і
фактично FCU встановлюється у водяному контурі, потім зупинити темп.
використовується, і пристрій перестає працювати в режимі охолодження, коли
температура вихідної води нижче 20 °C. Як результат, пристрій може не виконувати
охолодження належним чином, оскільки холодна вода з бажаною температурою не
надходить до FCU.

УВАГА!
Монтаж FCU
• Якщо використовується FCU, відповідний 2-ходовий клапан слід встановити і

приєднати до друкованої плати блоку.
• Якщо FCU налаштовано як «Використовувати», але FCU або двоходовий клапан НЕ

встановлено, у пристрою може бути ненормальна робота.
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Гістерезис, кімнатна температура повітря (охолодження)
Це функція для коригування температури охолодження повітря Термальна температура
увімк./вимк. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при охолодженні.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію налаштувань Гістерезис, кімнатна

температура повітря (охолодження) та натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану
подробиць.

Тип За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Темп. увімкн. 0.5 3 ~ 0
Темп. вимкн. -0.5 0 ~ -3

OK
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Гістерезис, охолоджуюча вода
Це функція для коригування температури охолодження води Термальна температура
увімк./вимк. відповідно до середовища на об'єкті, яка використовується для оптимізації
роботи при охолодженні.
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію Гістерезис, охолоджуюча вода та

натисніть кнопку [OK], щоб перейти до екрану подробиць.

Тип За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Темп. увімкн. 0.5 3 ~ 0
Темп. вимкн. -0.5 0 ~ -3

OK
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Налаштування темп. охолодження
• На контролі води в режимі охолодження встановлюється контрольне положення

температури води
- Якщо налаштування температури повітря / виходу води встановлено на значення

температури виходу води,
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

Значення

Випуск (за замовчуванням) Впускний отвір
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Налаштування насоса під час охолодження
• Це функція для сприяння механічному терміну придатності водяного насоса шляхом

встановлення відпочинку насоса
• Функція налаштування інсталятора для встановлення опції інтервалу

ввімкнення/вимкнення водяного насоса за вимкненого термостата в режимі охолодження.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування насоса в охолодженні

та натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип Увімк. Вимк.

Налаштування часу 
(за замовчуванням)

1 ~ 60 хв. 
(за замовчуванням: 2 хв.)

1 ~ 60 хв. 
(за замовчуванням: 1 хв.)

Продовження роботи - -

OK
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Сезонна автоматична температура
Це функція для встановлення опорного робочого значення у Сезонному авторежимі.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Сезонна авто темп. і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

OK

OK
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Функція Опис Діапазон
За 

замовчуванням
(Контур 1)

За 
замовчуванням

(Контур 2)
Межа

Зовнішній1,
нагрівання (вихідt1)

Нагрівання нижче
зовнішньої темп.

-25 ~ 35 °C
-10 °C Вихід1 ≤ Вихід2-1

Зовнішній2,
нагрівання (вихід2)

Нагрівання вище
зовнішньої темп. 18 °C Вихід2 ≥ Вихід1 +1

Вихід2 ≤ Вихід3 -5
Зовнішній3,

охолодження
(вихід3)

Охолодження нижче
зовнішньої темп.

10 ~ 46 °C

30 °C Вихід3 ≥ Вихід2 +5
Вихід3 ≤ Вихід4 -1

Зовнішній4,
охолодження

(вихід4)

Охолодження вище
зовнішньої темп 40 °C Вихід4 ≥ Вихід3 +1

Вода1, нагрівання
(LW1)

Нагрівання вище темп.
води

Використання нагрівача:
LW STD : 15~65 °C
EW STD : 15~55 °C
Не використовується нагрівач:
LW STD : 20~65 °C
EW STD : 20~55 °C

50 °C 35 °C LW1 ≥ LW2

Вода2, нагрівання
(LW2)

Нагрівання нижче
температури води 40 °C 28 °C LW1 ≥ LW2

Вода3, охолодження
(LW3)

Охолодження вище
темп. води

Використовується FCU і 5 °C
IDU:
LW STD : 5~27 °C
EW STD : 10~27 °C
Використовується FCU і 6 °C
IDU:
LW STD : 6~27 °C
EW STD : 11~27 °C
Не використовується FCU:
LW STD : 16~27 °C
EW STD : 20~27 °C

12 °C 18 °C LW3 ≥ LW4

Вода4, охолодження
(LW4)

Охолодження нижче
темп. води 10 °C 16 °C LW3 ≥ LW4

Повітря 1,
Нагрівання (RA1)

Нагрівання вище
температури повітря

16 ~ 30 °C
21 °C RA1 ≥ RA2

Повітря 2,
Нагрівання (RA2)

Нагрівання нижчої
температури повітря 19 °C RA1 ≥ RA2

Повітря 3,
Охолодження (RA3)

Охолодження вище
температури повітря

18 ~ 30 °C
21 °C RA3 ≥ RA4

Повітря 4,
Охолодження (RA4)

Охолодження нижче
температури повітря 19 °C RA3 ≥ RA4
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Цільова темп. 
з автоматичним
регулюванням

Темп. повітря у
приміщенні (°C)

Темп. води, що
виходить

Темп. зовнішнього повітря

Обігрів
Уставка 1 30~20 57~39 Уставка 5 -20 ~ -10

Уставка 2 19~16 38~20 Уставка 6 -5 ~ 5

Охолодження
Уставка 3 30~24 25~17 Уставка 7 10 ~ 18

Уставка 4 23~18 16~6 Уставка 8 22 ~ 30

Цільова темп. з 
автоматичним 
регулюванням

Уставка 1

Уставка 2

Уставка 3

Уставка 4

Уставка 5 Уставка 6 Уставка 7 Уставка 8
Температура 
зовнішнього 
повітря

Температурний профіль режиму 
роботи залежно від метеоумов

Обігрів
Охолодження

Т
р у

- Діапазон налаштування: Цельсія
- Сезонний авторежим: опалення, нагрівання та охолодження
* Якщо обрано режим нагрівання, не можна обрати нагрівання та охолодження або

охолодження.
- Залежно від значення вибору керування повітрям/випускним потоком пов'язане значення

налаштування води / повітря відображається на екрані.

У цьому режимі температура налаштування автоматично дотримуватиметься зовнішньої
температури. Цей режим додає функцію сезонного охолодження до звичайного режиму
роботи залежно від погоди.
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Пріоритет нагрівача
• Пріоритет нагрівача: Визначення використання резервного нагрівача та додаткового

електронагрівача.
• Приклад. Якщо пріоритет нагрівача встановлено на 'Основний + Pезервного нагрівача'

УВІМК, тоді резервний нагрівач та підвищити нагрівач вмикаються і вимикаються
відповідно до логіки керування. Якщо пріоритет нагрівача встановлено на ' УВІМКН.
підвищити нагрівач' , тоді резервний нагрівач ніколи не вмикається і лише підвищити
нагрівач вмикається і вимикається відповідно до логіки керування.

• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Пріоритет нагрівача і натисніть
кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.screen.

Значення

Лише нагрівач-
підсилювач УВІМКН

Основний + додатковий
нагрівач УВІМК. 

(за замовчуванням)

OK
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Встановл. темп. ГВП
Визначте діапазон налаштування температури нагрівання, коли температура DHW обрана
як температура налаштування
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Температура DHW і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Макс. 55 80 ~ 50

Мін. 40 40 ~ 30
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Налаштування дезінфекції резервуару 1, 2
• Дезінфекція — це спеціальний режим для бака ГВП, щоб убити легіонели та запобігти їх

росту всередині бака.
- Дезінфекція активна: вибір включення або включення функції дезінфекції.
- Дата початку: визначення дати, коли виконується режим дезінфекції.
- Час початку: визначення часу, коли виконується режим дезінфекції.
- Макс. темп. : цільова температура режиму дезінфекції.
- Тривалість: тривалість режиму дезінфекції.

ЧасЧас початку

Макс. темп.

Час тривалості

Температура води 
(всередині DHW)

Профіль температури 
дії дезінфекції

ПРИМІТКА
Повинно бути увімкнуте нагрівання DHW
• Якщо Дезінфекція активна встановлено на ’Не використовувати’, тобто ‘відключити

режим дезінфекції’, дата і час початку не використовуються.

OK

OK
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Налаштування бака 1
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування баку 1 і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

Значення За замовчуванням (°C) Діапазон (°C)

Мін. темп. 5 30 ~ 1

Комп. гранич. темп. 55 58 ~ 40
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Налаштування бака 2
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію налаштування баку 2 і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Значення Діапазон

Гістерезис 4~2

Пріоритет нагрівання Нагрівання підлоги/DHW

OK



НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКОМ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

254

• Налаштування бака 1, 2

Опис для кожного параметру.
- Мін. темп. : температурний зазор від Макс. зовн. темп.
- Макс. зовн. темп. : максимальна температура, створена циклом компресора насоса

AWHP.
- Приклад. Якщо мін. темп. встановлено на ‘5’ і Макс зовн. темп. встановлено на ’48’, тоді

Сеанс A (див. графік) почнеться, коли температура водяного резервуару опуститься
нижче 43 °C…. Якщо температура вище 48 °C…, тоді почнеться Сеанс В.

- Гістерезис: температурний зазор від цільової температури для ГВП. Це значення
потрібне для частого вмикання на вимикання додаткового електронагрівача.

- Пріоритет нагрівання: визначення пріоритету запиту нагрівання між нагріванням
резервуару DHW і нагріванням під підлогою.

- Приклад: якщо цільова температура користувача встановлена на «70», а гістерезис
встановлено на «3», тоді додатковий електронагрівач вимикається, коли температура
води вище 73 °C. Резервний нагрівач буде увімкнено, коли температура води буде нижче
70 °C.

- Приклад. Якщо пріоритет нагрівання встановлено на ‘ГВП’, це означає пріоритет
нагрівання для ГВП, ГВП нагрівається циклом компресора насоса AWHP і додаткового
електронагрівача. У такому випадку під підлогою нагрівання не можливе впродовж
нагрівання для ГВП. З іншого боку, якщо пріоритет нагрівання встановлено на "Підлогове
нагрівання", тобто пріоритет нагрівання у нагрівання під підлогою, бак ГВП нагрівається
лише додатковим електронагрівачем. У такому випадку під підлогою нагрівання не
зупиняється впродовж нагрівання для ГВП.

Session ASession A

Session BSession B

Session CSession C

Session DSession D

Сеанс A: нагрівання циклом компресора AWHP і додатковим електронагрівачем
Сеанс В: нагрівання додатковим електронагрівачем
Сеанс В: відсутнє нагрівання (додатковий електронагрівач вимкнений)
Сеанс D: нагрівання додатковим електронагрівачем

Мін. темп.

Гістерезис

Сеанс A

Сеанс B

Сеанс C

Сеанс D

Температура води 
(всередині DHW)

температура вимкнення 
додаткового електронагрівача

Цільова температура DHW 
(встановлено користувачем)

Макс. зовн. темп.

Початкова температура 
нагрівання DHW

ПРИМІТКА
Нагрівання DHW не працює, коли відключене.
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Налаштування часу для ГВП
Визначення тривалості наступного часу: час експлуатації нагрівання резервуару гарячої
води для побутових потреб, час зупинки нагрівання резервуару гарячої води для побутових
потреб, а також час затримки роботи нагрівача резервуару DHW.
- Активний час: ця тривалість визначає, як довго може тривати нагрівання резервуару DHW.
- Час зупинки: ця тривалість визначає, як довго може бути зупинене нагрівання бака ГВП.

Він також розглядається як часовий інтервал між циклом нагрівання бака ГВП.
- Час затримки додаткового нагрівача: ця тривалість визначає, як довго нагрівача

резервуару DHW не вмикатиметься у режимі нагрівання DHW.
- Приклад графіку часу:

Час

B B

A S SS

1

0

1

0

1

0

1

0

❈

❈

❈

❈

1=активно/ 0=неактивно
A = активний час
S = час зупинки
B = час затримки нагрівача-підсилювача

Нагрівання резервуару 
DHW увімкнене

Додатковий електронагрівач 
увімкнений

Робота нагрівання 
резервуару DHW

Робота додаткового 
електронагрівача

OK

Значення За промовчанням Діапазон

Час роботи 30 хв. 5~95 хв.
Час зупинки 30 хв. 0~600 хв.
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Час рециркуляції (Для внутрішнього блока спліт-системи
5 серії, систем Hydrosplit 2-pipe)
• Це функція, щоб встановити параметр інтервалу включення/вимкнення насоса

рециркуляції
• У списку налаштувань інсталятора виберіть категорію часу рециркуляції та натисніть

кнопку [OK], щоб перейти до екрана деталей.

OK

Значення За промовчанням Діапазон

рециркуляція DHW Не використовується використовується / 
Не використовується

УВІМКН. Час 10 хв. 1 ~ 60 хв.

ВИМКН. Час 20 хв. 1 ~ 60 хв.
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Геліотермальна система
Це функція для налаштування опорного значення експлуатації у геліотермальній системі.
У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Геліотермальна система і натисніть
кнопку [OK] для переходу до екрану з подробицями.

ПРИМІТКА
Для використання цієї функції перемикач №2 перемикача опцій 2 повинен бути
увімкнений, а № 3 перемикача опцій 2 слід вимкнути.
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Опис для кожного параметру.

• Встановити темп. сонячного колектора
- Мін. темп: це мінімальна температура геліоколектора, при якій геліотермальна система може

працювати.
- Макс. темп: це максимальна температура геліоколектора, при якій геліотермальна система може

працювати.
• Нагрівач увімк./вимк. змінний, сонячний

- Темп. увімк.: це різниця температур між поточною геліотермальною температурою та
температурою бака ГВП, за якою працює геліотермальна система.

- Темп. вимкн.: це різниця температур між поточною геліотермальною температурою та
температурою бака ГВП, при якій геліотермальна система зупиняється.

- Приклад: якщо поточна температура геліотермального колектора 80 °C і температуру встановлено
на 8 °C, геліотермальна система працює, коли температура бака ГВП нижче 72 °C. У такому
випадку, якщо температуру встановлено на 2 °C, геліотермальна система зупиняється, коли
температура бака DHW становить 78 °C.

• Встановлена темп. для ГВП
- Макс.: це максимальна температура для ГВП, яку може досягти геліотермальна система.

• Підсилювання нагрівача
- Увімкнути: додатковий електронагрівач можна використовувати під час експлуатації

геліотермальної системи.
- Вимкнути: додатковий електронагрівач не можна використовувати під час експлуатації

геліотермальної системи.
• Графік промивки сонячного насоса

- Це функція для циркулювання водяного геліонасоса переривчасто для виявлення температури
геліоколектора, коли водяний геліонасос не працює тривалий час. Увімкнути для використання цієї
функції. 

• Налаштування промивки сонячного насоса
- Робочий цикл: при використанні функції промивки сонячного насоса водяний геліонасос працює у

встановлений час.
- Робочий час: при використанні функції промивки сонячного насоса водяний геліонасос працює

впродовж встановленого часу.

Функція Значення Діапазон За промовчанням

Встановити темп. сонячного
колектора

Мін. 5 °C ~ 50 °C 10 °C
Макс. 60 °C ~ 200 °C 95 °C

Встан. темп. DHW Макс. 20 °C ~ 90 °C 80 °C
Нагрівач увімк./вимк.

змінний, сонячний
Темп. увімкн. 3 °C ~ 40 °C 8 °C
Темп. вимкн. 1 °C ~ 20 °C 2 °C

Підсилювання нагрівача Підсилювання нагрівача Увімкнути/вимкнути Дозволено

Графік промивки сонячного
насоса

Увімк./Вимк. Увімк. / Вимк Увімк.
Година початку, хвилина

початку 00:00 ~ 24:00 6:00

Година кінця, хвилина кінця 00:00 ~ 24:00 18:00
Тестування сонячного насоса Тестовий запуск насоса Старт/стоп Зупинити

Налаштування промивки
сонячного насоса

Робочий цикл 30 хв. ~ 120 хв. 60 хв.
Робочий час 1 хв. ~ 10 хв. 1 хв.
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Тестовий запуск насоса
Тестовий запуск насоса — це функція для тестового запуску шляхом експлуатації водяного
насоса протягом 1 години.
Цю функцію можна використовувати для продування повітря через вентиляційні отвори,
перевірки витрати тощо.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Тестовий запуск насоса і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

OK
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Темп. захисту від замерзання
Ця функція запобігає замерзанню блока. Ця функція встановлює температуру захисту від
замерзання відповідно до концентрації, наявної після впорскування антифризу.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<, >(вліво/вправо)].
• Ця функція недоступна для деяких виробів.

ПРИМІТКА
Щоб скористатися цією функцією, короткий штифт(CN_ANTI_SW) антифризу повинен
бути відкритим, а перемикач №8 в опції SW 1 повинен бути увімкнений.

Діапазон (°C) За замовчуванням (°C)

-25 ~ -5 -5

CN_ANTI_SW

ВИМКН.

УВІМКН.

SW1
1 2 3 4 5 6 7 8 

Короткий штифт антифризу
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Режим сухого контакту
Функція сухого контакту - це функція, яку можна використовувати, лише якщо окремо
придбано та встановлено пристрої сухого контакту.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)].

ПРИМІТКА
Функції режиму сухого контакту див. у окремому посібнику сухого контакту.
Що таке сухий контакт?
Це означає вхідний сигнал точки контакту, коли ключ картки готелю, датчик виявлення
тіла людини тощо взаємодіють з пристроєм.
Додаткові функції системи при використанні зовнішніх входів (сухі контакти та вологі
контакти).

Значення Опис

Автом. 
(за замовчуванням)

Автоматичний режим УВІМК. з активованим жорстким
блокуванням

Посібник Зберігати стан ВИМК. з жорстким блокуванням
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Адреса центрального управління
При підключенні центрального керування встановіть адресу центрального керування
пристрою.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Адреса центрального керування і

натисніть кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Введіть код адреси як шістнадцятирічне значення
Попереду: центральне керування №
Зворотна сторона: номер внутрішнього центрального керування

ПРИМІТКА
Ця функція не доступна для моноблоку

OK
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CN_CC
Це функція для налаштування використання порту CN_CC блоку.
• Змініть значення налаштувань за допомогою кнопки [<,>(вліво/вправо)]

ПРИМІТКА
CN_CC - це пристрій підключений до блоку для розпізнавання та керування точкою
зовнішнього контакту.

Значення Опис

D/C Автоматич. (за
замовчуванням)

Коли живлення застосовується до виробу, блок, якщо точка контакту
увімкнена у стані Сухий контакт встановлено, розпізнає монтаж
сухого контакту

D/C не встановлено Не використовувати (встановлювати) сухий контакт

D/C встановлено Використовувати (встановлювати) сухий контакт
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Енергетичний стан
Ця функція призначена для керування виробом згідно з енергетичним станом.

Під час передачі зарядженого стану ESS змінюється задана температура опалення,
охолодження та ГВП, встановлюючи значення відповідно до енергетичного стану.

Виберіть режим Сигналу або Modbus відповідно до типу з'єднання між пристроєм і ESS.

OK

OK

Після обрання режиму Сигналу EES, натисніть кнопку призначення цифрового входу, щоб
встановити енергетичний стан відповідно до вхідного сигналу.

Значення
Вхідний сигнал Стан виходу

TB_SG1 TB_SG2 За промовчанням Діапазон
X 0 0 ES2 фіксований
X 1 0 ES1 фіксований

0:1 0 1 ES3
ES3-ES8

1:1 1 1 ES4
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Тип управління термостатом
Це функція, що дозволяє інсталятору керувати параметрами водяного насоса за допомогою
датчика витрати води.
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Можливості підключення і натисніть

кнопку [OK] для переходу до екрану подробиць.

Тип

Нагрівання та охолодження 
(за замовчуванням) Нагрівання та охолодження/ГВП

OK
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Час роботи насоса
Функція показує час роботи водяного насоса для перевірки механічної довговічності.
• У переліку налаштувань монтажником оберіть категорію Інформація і натисніть кнопку [OK]

для переходу до екрану подробиць.

OK
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Час роботи внутрішнього блоку (IDU)
Функція показує час роботи внутрішнього блока для перевірки механічної довговічності.
• У переліку налаштувань монтажником оберіть категорію Інформація і натисніть кнопку [OK]

для переходу до екрану подробиць.

OK
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Адреса Modbus
Це функція налаштування адреси пристрою Modbus, який зовні пов'язаний з приладом.
Функція налаштування адреси Modbus доступна з внутрішнього блока.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Адреса Modbus і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

OK

ПРИМІТКА
Для використання цієї функції перемикач № 1 опціонального перемикача 1 повинен бути
увімкн.
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Схема розподілення пам'яті шлюзу Modbus
Швидкість передачі: 9600 біт/с Стоповий біт: 1 стоповий біт Парність: немає контролю
парності

Регістр котушка (0x01)

Регістр Опис Пояснення значення

00001 Увімкнути / вимкнути (опалення /
охолодження) 0: Режим роботи ВИМК. / 1: Режим роботи УВІМК.

00002 Увімкнути / вимкнути (ГВП) 0: Режим роботи ВИМК. / 1: Режим роботи УВІМК.

00003 Налаштування безшумного режиму 0: Безшумний режим ВИМК. / 1: Безшумний режим УВІМК.

00004 Запустити режим дезінфекції 0: Утримувати стан / 1: Почати роботу

00005 Аварійна зупинка 0: Нормальна робота / 1: Аварійна зупинка

00006 Запустити аварійний режим роботи 0: Утримувати стан / 1: Почати роботу

Регістр Дискретний (0x02)

Регістр Опис Пояснення значення

10001 Стан потоку води 0: Швидкість потоку в нормі / 1: Швидкість потоку
занадто низька

10002 Стан водяного насоса 0: Водяний насос ВИМКН. / 1: Водяний насос УВІМК.

10003 Дод. Стан водяного насоса 0: Водяний насос ВИМКН. / 1: Водяний насос УВІМК.

10004 Стан компресора 0: Компресор ВИМК. / 1: Компресор УВІМК.

10005 Стан відтаювання 0: Відтаювання ВИМК. / 1: Відтаювання УВІМК.

10006 Стан нагрівання ГВП (нагрівання ГВП
Увікм. / Вимк.) 0: ГВП неактивно / 1: ГВП активно

10007 Стан дезінфекції бака для ГВП 0: дезінфекція неактивна / 1: дезінфекція активна

10008 Стан безшумного режиму 0: Безшумний режим ВИМК. / 1: Безшумний режим УВІМК.

10009 Стан охолодження 0: Без охолодження / 1: Процес охолодження

10010 Стан сонячного насоса 0: Сонячний насос ВИМК. / 1: Сонячний насос УВІМК.

10011 Стан резервного нагрівача (крок 1) 0: ВИМК. / 1: УВІМК.

10012 Стан резервного нагрівача (крок 2) 0: ВИМК. / 1: УВІМК.

10013 Стан додаткового нагрівача для ГВП 0: ВИМК. / 1: УВІМК.

10014 Стан помилки 0: Немає помилок / 1: Стан помилки

10015 Аварійний режим роботи доступний
(опалення/охолодження приміщень) 0: Недоступно / 1: Доступно

10016 Аварійний режим роботи доступний
(ГВП) 0: Недоступно / 1: Доступно

10017 Стан змішувального насоса 0: Змішувальний насос Вимк. / 
1: Змішувальний насос УВІМК.
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Регістр зберігання (0x03)

Регістр Опис Пояснення значення

30001 Код помилки Код помилки

30002 Операційний цикл ODU 0: Режим очікування (ВИМК.) / 
1: Охолодження / 2: Опалення

30003 Темп. води на вході [0.1 °C ×10]

30004 Темп. води на виході [0.1 °C ×10]

30005 Темп. резервного нагрівача на виході [0.1 °C ×10]

30006 Темп. води в баку ГВП [0.1 °C ×10]

30007 Температура сонячного колектора [0.1 °C ×10]

30008 Кімнатна темп. (Контур 1) [0.1 °C ×10]

30009 Поточна витрата [0.1 LPM ×10]

30010 Темп. потоку (Контур 2) [0.1 °C ×10]

30011 Кімнатна темп. (Контур 2) [0.1 °C ×10]

30012 Вхід енергетичного стану 0: Енергетичний стан 0; 
1: Енергетичний стан 1

30013 Темп. зовнішнього повітря [0.1 °C ×10]

39998 Група продукції 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)

39999 Інформація про виріб
Спліт-система: 0 / Моноблок: 3 / Висока

темп. : 4 / Середня темп. : 
5 / Бойлер системи: 6
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Вхідний регістр (0x04)

Регістр Опис Пояснення значення

40001 Режими роботи 0: Охолодження / 4: Опалення / 
3: Автом. режим

40002 Метод керування (контур 1/2)
0: Температура води на виході керування
1: Температура води на вході керування

2: Керування кімнатною темп. повітря

40003 Цільова температура (опалення /
охолодження) Контур 1 [0.1 °C ×10]

40004 Кімнатна темп. Контур 1 [0.1 °C ×10]

40005 Значення зсуву (цільове) в
автоматичному режимі, Контур 1 1K

40006 Цільова температура (опалення /
охолодження) Контур 2 [0.1 °C ×10]

40007 Кімнатна темп. Контур 2 [0.1 °C ×10]

40008 Значення зсуву (цільове) в
автоматичному режимі, Контур 2 1K

40009 Цільова температура ГВП [0.1 °C ×10]

40010 Вхід енергетичного стану

0: Не використовується
1: Примусове вимкнення (дорівнює

TB_SG1=закрито / TB_SG2=відкрито)
2: Нормальна робота (дорівнює

TB_SG1=відкрито / TB_SG2=закрито)
3: Увімк. — рекоменд. (дорівнює

TB_SG1=відкрито / TB_SG2=закрито)
4: Увімк. – команда (дорівнює TB_SG1=закрито

/ TB_SG2=відкрито)
5: Увімк. – команда, крок 2 

(++ Енергоспоживання в порівнянні з
нормальним)

6: Увімк. — рекоменд., крок 1 
(+ Енергоспоживання в порівнянні з
нормальним)

7: Режим енергозбереження
(Енергоспоживання в порівнянні з
нормальним)

8: Режим супер енергозбереження 
(-- Енергоспоживання в порівнянні з
нормальним)
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CN_EXT
Це функція для керування зовнішнім входом та виходом відповідно до типу DI,
встановленого клієнтом з використанням порту CN-EXT.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Порт CN-EXT і натисніть кнопку [OK]

для переходу до екрану подробиць.

Значення

Не використовується
(за промовчанням) Проста робота Простий Сухий 

контакт
Одна аварійна 

зупинка

OK
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Сторонній бойлер
Це функція для налаштування бойлера третьої сторони для керування.

Якщо стан цієї функції «Використання», можна обрати режим керування бойлером, Авто або
Вручну.

Стан зовнішнього бойлера УВІМКН:
- Якщо зовнішня температура ≤ значення температури роботи зовнішнього бойлера

(налаштування монтажником), вимкніть внутрішній блок і експлуатуйте зовнішній бойлер.

Стан зовнішнього бойлера ВИМКН:
- Якщо температура зовнішнього повітря ≥ температури роботи зовнішнього бойлера

(налаштування монтажника) + гістерезис (налаштування монтажника), вимкніть роботу
зовнішнього бойлера і експлуатуйте внутрішній блок.

Якщо режим цієї функції встановлено на «Авто», можна встановити температуру бойлера та
гістерезис відповідно.
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Вимірювальний інтерфейс
Це функція для перевірки стану енергії та живлення на екрані.
Вона збирає та розраховує дані живлення або калорії для створення даних для моніторингу
енергії та спливаючих вікон сигналів попередження щодо енергії.
Цю функцію можна активувати у режимі встановлення.

Існує 2 опції, адреса modbus і блока, у цій функції.
Активуючи опцію адреси modbus, ви обираєте одну адресу (B0 або B1) або не
використовуєте. Потім встановіть порт та специфікації у діапазоні
0000,0~9999,9[імпульс/кВт], як показано на рисунку нижче.

OK
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Поточна витрата
Це функція для перевірки швидкості потоку.
• У переліку налаштувань інсталятора оберіть категорію Швидкість потоку і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану з подробицями. Поточну швидкість потоку можна перевірити.
(Діапазон: 7 ~ 80 л/хв)

• Ця функція недоступна для деяких виробів.

OK



Реєстрація даних
Ця функція призначена для перевірки історії роботи та помилок.
• У переліку настройок монтажником оберіть категорію Реєстрація даних і натисніть кнопку

[OK] для переходу до екрану подробиць.

ПРИМІТКА
Діапазон пошуку історії помилок: 50
Інформація історії помилок
Пункт: дата, час, режим (включаючи Вимкн), задану температуру, температуру, що

надходить, температуру виходу, кімнатну температуру, режим гарячої води /
зупинку, задану температуру гарячої води, температуру гарячої води, Увімк./Вимк.
зовнішнього блока, код помилки

Кількість відображення: до 50
- Зберегти критерійν
ν Виявлена помилка, зовнішній блок переведено в стан УВІМК./ВИМК.

OK
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ПУСКОВІ Й НАЛАШТУВАЛЬНІ РОБОТИ
Якщо все пройшло добре до цього часу, пора розпочати експлуатацію і скористатися
перевагами .
У цьому розділі описані точки попередньої перевірки перед початком роботи.
Наведено окремі коментарі про технічне обслуговування та про виконання пошуку та
усунення несправностей.

Контрольний перелік перед початком експлуатації

УВАГА!
Вимкніть живлення перед заміною проводки або роботою з виробом.

№ Категорія Елемент Контрольна точка

1

Електрика

Зовнішня проводка

• Усі перемикачі, що мають контакти з різними полюсами, повинні мати
щільну проводку відповідно до регіонального або національного
законодавства.

• Лише кваліфікована особа може виконувати проводку.
• Проводка та електроні деталі, що постачаються локально, повинні

відповідати європейським та регіональним нормам.
• Проводка повинна відповідати електросхемі, що постачається разом з виробом.

2 Захисні пристрої • Встановіть ELB (пристрій переривання замикання на землю) з 30 мA.
• ELB усередині блоку керування блоку слід увімкнути перед початком роботи.

3 Провід заземлення • Заземлення повинне бути підключеним. Не виконуйте заземлення до труби
газу або водопроводу, металевої частини будівлі, розрядника тощо.

4
Джерело

електроживлення • Використовуйте спеціальну лінію живлення.

5
Проводи клемної

колодки
• Підключення до клемної колодки (всередині блока керування блока)

повинні бути ущільнені.

6

Вода

Тиск заправленої води • У нормальному стані манометр тиску (напроти блока) повинен показувати
2,0~2,5 бар. Якщо тиск менше 0,3 бар, перезаправте воду.

7 Продування повітрям

• Впродовж заправки водою виводити повітря назовні через отвір для
продування повітря. 

• Якщо вода не вихлюпується назовні при натисканні кінчика (вгорі отвору),
тоді продування повітря ще не завершене. У випадку гарного продування
вода виплесне фонтаном.

• Будьте обережні при випробуванні продування повітря. Вода, що
вихлюпується, може намочити ваш одяг.

8 Відсічний клапан • Два запірних клапана (розташовані на кінці труби впуску води та труби
випуску води блоку) мають бути відритими.

9 Обхідний клапан
• Обхідний клапан повинен бути встановлений та відрегульований для

забезпечення достатньої швидкості водяного потоку. Якщо швидкість
водяного потоку низька, може виникнути помилка реле потоку (CH14).

10

Монтаж виробу

Підвішування на стіну
• Оскільки блок підвішений на стіні, можна чути вібрацію або шум, якщо блок

не закріплений щільно.
• Якщо блок не закріплений щільно, він може впасти впродовж експлуатації.

11 Огляд деталей • Не повинно бути очевидних пошкоджень деталей всередині блоку.

12 Витік холодоагенту • Витік холодоагенту погіршує продуктивність. Якщо виявлено витік,
зверніться до монтажника кондиціонерів повітря LG.

13 Обробка дренажу
• Впродовж роботи охолодження конденсована роса може крапати вниз

блока. У такому випадку приготуйте обробку дренажу (наприклад,
резервуар для збирання конденсованої роси), для запобігання краплям.



Для забезпечення найкращої продуктивності рекомендовано виконувати
періодичні перевірки та техобслуговування. Рекомендовано виконувати наступний перелік
перевірок один раз на рік.

Початок експлуатації

Контроль перед початком експлуатації

1
Перевірити чи немає течі охолоджувача, а також перевірити правильне
підключення кабелю передачі.

2

Підтвердити, що мегомметр на 500 В показує 2,0 MОм або більше між клемною
коробкою електроживлення та землею. Не експлуатуйте, якщо 2,0 МОм або
менше.

Примітка. Ніколи не виконуйте перевірку мегаом через клемну колодку.
Інакше вона може зіпсуватися.

Після монтажу блоку або після того, як він був вимкнений тривалий
час, опір ізолювання між клемовою колодкою живлення та
заземленням може зменшитися до прибл. 2,0 МОм у результаті
накопичення охолоджувача у внутрішньому компресорі.

Якщо опір охолоджувача менше 2,0 МОм, увімкніть основне
енергоживлення.

3
Якщо живлення подається вперше, дайте приладу працювати лише після
попереднього нагрівання впродовж 2 годин. Для захисту блока від зростання
температури мастила компресора.

УВАГА!
Вимкніть живлення, перед тим як перейти до техобслуговування.

№ Категорія Елемент Контрольна точка

1

Вода

Тиск води
• У нормальному стані манометр тиску (напроти блока) повинен

показувати 2,0~2,5 бар.
• Якщо тиск менше 0,3 бар, перезаправте воду.

2
Сито (водяний

фільтр)

• Закрийте відсічні клапани і зніміть сито. Потім промийте сито,
щоб воно було чистим.

• Розбираючи сито будьте обережними, оскільки може виливатися
вода.

3 Запобіжний клапан
• Відкрийте реле запобіжного клапана і перевірте, чи не витекла

вода через дренажний шланг.
• Після перевірки закрийте запобіжний клапан.

4 Електрика Проводи клемної
колодки

• Огляньте і перевірте на предмет відсутності слабких або
несправних з'єднань на клемній колодці.
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Гаряча вода випускається 
більше 3 хвилин?

ПУСК

Робота блока у режимі нагрівання.
Тестова експлуатація почалася?

Перевірте чи повністю підключений 
силовий кабель та кабель обміну даними

Так

Ні

Так

Ні

Так

Чи є різниця температур між 
водою на впуску та випуску?

Ні

Нормальний

* Перевірка навантаження
(вхідна/вихідна темп.)

* Перевірка довжини труби та
кількості охолоджувача

* Перевірка незвичайних шумів у
внутрішньому блоці (комп,
вентилятор, інше)

* Див. Посібник з пошуку та усунення
несправностей

Емісія повітряного шуму
Амплітудно-зважений рівень звукового тиску, створюваного даним виробом, не перевищує
70 дБ.
Рівень шуму може відрізнятися залежно від місця встановлення.
Наведені величини показують рівень емісії, і не завжди відповідають безпечним робочим
рівням.
У той час як існує кореляція між рівнями випромінювання і впливу шуму, це не може бути
використане для визначення потребу у додаткових запобіжних заходах.
Фактор, який впливає на фактичний рівень експонування робочої сили, включає в себе
характеристики робочого приміщення й інші джерела шуму, тобто кількість обладнання та
інших суміжних процесів і тривалість часу, протягом якого оператор піддається впливу шуму.
Крім того, допустимий рівень впливу може варіюватися від країни до країни.
Ця інформація, однак, дозволить користувачеві обладнання зробити точнішу оцінку
небезпеки і ризику.

Гранично допустима концентрація (для R410A)
Гранично допустима концентрація - це гранична концентрація фреону, при якій можна вжити
негайних заходів без шкоди для здоров'я людини у випадку витоку холодоагенту в повітря.
ранично допустима концентрація повинна бути виражена у кг/м3 (вага газу фреону на
одиницю об'єму повітря) для простоти обчислень

n Розрахування концентрації холодоагенту

Концентрація холодоагенту = 

Загальна кількість поповнення холодоагента у
охолоджувальному каналі (кг)

Об'єм найменшого приміщення, у якому встановлено
внутрішній блок (м3)

Гранична концентрація: 0,44 кг/м3 (Для R410A)

Блок-схема початку експлуатації
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Вакуум і заправка холодоагенту
За замовчуванням прилад заправлений холодоагентом. Створіть вакуум і заправте
холодоагент, якщо є витік холодоагенту.

1. Вакуум

До роботи вакуумної дії. при витоку холодоагенту.робота вакуумної дії, коли холодоагент
витікає.

Вакуумний насос 
(0,5 ~ 1 HP)

Lo Hi

Манометричний колектор (Для спліт-систем)

Манометр

Відкрити Закрити

Порт SVC
Манометр колектора

При виборі вакууму слід вибрати той, який здатний досягти 0,2 Торр максимального
вакууму. Ступінь вакууму виражається в Торр, мкм, мм рт.ст. і Паскаль (Па).
Одиниці співвідносяться таким чином:

Блок
Стандартний

атмосферний тиск
Ідеальний вакуум

Тиск за манометром Па 0 -1.033
Абсолютний тиск Па 1.033 0

Торр Торр 760 0
мкм мкм 760 000 0

мм рт.ст. мм рт.ст. 0 760
Па Па 1 013.33 0

(Для систем Hydrosplit)

Порт SVC
Манометр колектора

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

280



УКРА
ÏН

С
Ь

КА

ПУСКОВІ Й НАЛАШТУВАЛЬНІ РОБОТИ 281

Циліндр 
холодоагенту

Порт SVC
Манометр колектора

(Для спліт-систем)

2. Заправка холодоагентом

Заправка можлива після досягнення вакууму.
Ви можете бачити кількість холодоагенту на етикетці якості.
Будь ласка, проводьте заправку в режимі охолодження, коли немає повної зарядки.

Циліндр 
холодоагенту Циліндр 

холодоагенту

(Для систем Hydrosplit)

Для спліт-систем
Манометр колектора



3. Розташування порту SVC

(Для спліт-систем)
1Ø : 5 kW, 7 kW, 9 kW

(Для спліт-систем)

1Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW
3Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW

(Для систем Hydrosplit)

1Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW
3Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW

Порт SVC

Порт SVC

(Для систем Hydrosplit)

Порт SVC
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Пошук і усунення несправностей
Якщо не працює належним чином або не починає роботу, звіртеся з наступним
переліком.

Пошук та усунення несправностей у випадку проблем у роботі

№ Проблема Причина Рішення

1
Нагрівання або
охолодження
незадовільне.

• Неправильне налаштування
цільової температури.

• Правильно встановіть цільову температуру.
• Перевірте, чи температура орієнтована на воду чи на повітря.

"Активний дистанційний датчик" та "Вибір датчика температури"
у розділі 6.

• Заправленої води
недостатньо.

• Перевірте манометр тиску і заправте більше води, поки на
манометрі не буде 2~2,5 бар.

• Низька швидкість потоку
води.

• Перевірте, чи не збирає сито занадто багато часточок. Якщо
так, слід почисти сито.

• Перевірте, чи манометр показує понад 4 бар.
• Перевірте, чи не закрита водяна труба через засмічення або

відкладення.

2

Хоча подача
електроживленн
я у порядку
(дистанційний
контролер
відображає
інформацію),
блок не починає
працювати.

• Занадто висока
температура впуску води.

• Якщо впускна температура води вище 57 °C, пристрій не
працює задля захисту системи.

• Занадто низька
температура впуску води.

• Якщо впускна температура води нижче 5 °C у режимі
охолодження, пристрій не працює задля захисту системи.
Зачекайте, доки пристрій нагріє температуру впуску води.

• Якщо впускна температура води нижче 15 °C у режимі
нагрівання, пристрій не працює задля захисту системи.
Зачекайте, доки пристрій нагріється до 18 °C впуску води.

• Якщо не використовуєте приладдя резервного нагрівача
(HA**1M E1), збільште температуру води зовнішнім джерелом
нагрівання (нагрівач, бойлер). Якщо несправність не усунуто,
зверніться до дилера.

• Якщо бажаєте використати функцію тривалого сушіння,
обов'язково придбайте і встановіть приладдя резервного
нагрівача (HA**1M E1).

3 Шум водяного
насоса.

• Продування повітря не
завершене повністю.

• Відкрийте ковпачок продування повітря і заправте більше води,
поки на манометрі не буде 2~2,5 бар.

• Якщо вода не вихлюпується назовні при натисканні кінчика
(вгорі отвору), тоді продування повітря ще не завершене. 
У випадку гарного продування вода виплесне фонтаном.

• Низький тиск води.
• Перевірте, чи манометр показує понад 0,3 бар.
• Перевірте, чи правильно працюють розширювальний бак і

манометр тиску.

4
Вода витікає
через зливний
шланг.

• Заправлено занадто багато
води.

• Виливайте воду відкриванням реле запобіжного клапана, доки
манометр не показуватиме 2~2,5 бар.

• Розширювальний бак
пошкоджений. • Замініть розширювальний бак.

5 DHW не гаряча.

• Термальний протектор
нагрівача водяного бака
активовано.

• Відкрийте бокову панель бака ГВП і натисніть кнопку скидання
термального протектора. (Для отримання докладнішої
інформації, будь ласка, зверніться до інструкції з монтажу бака
DHW.)

• Нагрівання DHW вимкнене. • Виберіть експлуатацію нагрівання для ГВП і визначте, чи
відображається піктограма на дистанційному контролері.

УВАГА!
Вимкніть живлення, перед тим як перейти до пошуку та усунення несправностей.



Пошук та усунення несправностей для коду помилки

Відобразити
код

Назва Причина помилки Точка перевірки та нормальний стан

1
Проблема у
дистанційному
датчику повітря
приміщення

• Неправильне з'єднання між
датчиком та друкованою платою
(нагрівач).

• Збій друкованої плати (нагрівач)
• Збій датчика

• Опір: 10 кОм при 25 градусах (відключено) → для
дистанційного датчика повітря приміщення

• Опір: 5 кОм при 25 градусах (відключено) → для усіх
датчиків ЗА ВИНЯТКОМ дистанційного датчика
повітря приміщення

• Напруга: 2,5 В пост. струму при 25 градусах Цельсія
(підключено) (для всіх датчиків)

• Див. таблицю опору та температури для перевірки
різних значень температури

2
Проблема у датчику
холодоагенту
(сторона впуску)

6
Проблема у датчику
холодоагенту
(сторона випуску)

8
Проблема у
датчику
резервуару води

13 Проблема датчика
геліотруби

16 Проблеми у
датчиках

17
Проблема з
датчиком води на
вході

18
Проблема з
датчиком води на
виході

19
Проблема датчика
на виході
електронагрівача

10
Блокування
водяного насоса
BLDC

• Обмеження водяного насоса
BLDC

• Водяний насос BLDC несправний / незвичайний стан
вузла

• Блокування вентилятора сторонніми матеріалами

3

Поганий обмін
даними між
дистанційним
контролером та
блоком.

• Неправильне з'єднання між
датчиком та друкованою платою
(нагрівач)

• Збій друкованої плати (нагрівач)
• Збій датчика

• Підключення проводу між дистанційним
контролером та основним вузлом друкованої плати
(нагрівач) має бути щільним

• Вихідна напруга друкованої плати має становити 12
В пост. струму

5

Поганий обмін
даними між
основним вузлом
друкованої плати
(нагрівач) і
основним вузлом
друкованої плати
(інвертор)
пристрою.

• З'єднувач для трансмісії
від'єднаний

• Неправильне з'єднання проводів
• Лінія обміну даними порушена
• Неправильний вузол основної

друкованої плати (інвертор)
• Неправильний вузол основної

друкованої плати (нагрівач)

• Підключення проводу між панеллю дистанційного
керування та основним вузлом друкованої плати
(нагрівач) має бути щільним.

53

9
Збій програми
друкованої плати
(EEPROM)

• Електричне або механічне
пошкодження EEPROM • Ця помилка неприпустима

ПУСКОВІ Й НАЛАШТУВАЛЬНІ РОБОТИ

УКРА
ÏН

С
Ь

КА

284



УКРА
ÏН

С
Ь

КА

ПУСКОВІ Й НАЛАШТУВАЛЬНІ РОБОТИ 285

Відобразити
код

Назва Причина помилки Точка перевірки та нормальний стан

14

Проблема в
перемикачі потоку і
датчику потоку (Split
Indoor Unit 5 Series,
Hydrosplit модель
описані в окремому
способі усунення
несправностей для
коду помилки 14.)

Реле потоку
• Реле потоку розімкнуте, коли

працює внутрішній водяний насос.
• Реле потоку замкнуте, коли не

працює внутрішній водяний насос.
• Він відкритий, коли DIP-перемикач

№ 5 основної друкованої плати
(нагрівач) увімкнено.

Датчик витрати
• Водяний насос ВКЛ. : Якщо

швидкість потоку не перевищує 7
л/хв або не менше 80 л/хв, виявити
його протягом 15 секунд.

• Водяна помпа ВИМКНЕНА. : Якщо
швидкість потоку не менше 7 л/хв,
визначте його протягом 15 секунд.

Реле потоку
• Він повинен бути закритий, коли внутрішній водяний

насос працює або DIP-перемикач № 5 основного
блоку ПК (нагрівача) увімкнено.

• Реле потоку має бути відкрите, коли не працює
внутрішній водяний насос.

Датчик витрати
• Відобразити значення витрати, отримане від

внутрішнього блоку. (Діапазон: 7 ~ 80 LPM)

Проблема зі
швидкістю потоку
(для внутрішнього
блоку з роздільним
блоком 5 серії, для
Hydrosplit)

Якщо витрата не перевищує
мінімальну, це буде виявлено
протягом 15 секунд під час роботи
насоса.
- Мінімальна швидкість потоку: 

(5, 7, 9 кВт) 7 л/хв (12, 14, 16 кВт)
15 л/хв

• Відображення значення витрати на пульті
дистанційного керування.

• Переконайтеся у відсутності витоків.
• Переконайтеся в тому, що сітчастий фільтр або

труба для води не засмічені.
• Перевірте встановлення зовнішнього насоса.
• Перевірте циркуляційний насос.
• Перевірте датчик витрати.

232
Проблема з
датчиком витрати
води

• Неправильне з'єднання між
датчиком та основною ДП
внутрішнього блока.

• Збій ДП
• Збій датчика

• Відображення значення витрати на пульті
дистанційного керування.

• Напруга : 1,22 В при 23 л/хв (під'єднано)
• Див. таблицю напруги та тиску для перевірки різних

об'ємів витрати.

231
Проблема з
датчиком тиску
води

• Неправильне з'єднання між
датчиком та основною ДП
внутрішнього блока.

• Збій ДП
• Збій датчика

• Відображення значення тиску води на пульті
дистанційного керування.

• Напруга: 0,65 В при 1,0 бар (під'єднано)
• Див. таблицю напруги та тиску для перевірки різних

значень тиску.

15 Водяна труба
перегрілася

• Незвичайна робота
електронагрівача

• Температура води на виході
перевищує 57 °C (R410A)/65 °C
(R32)

• Якщо немає проблеми у керуванні електронагрівача,
можлива максимальна температура води, що
виходить, становить 57 °C (R410A)/65 °C (R32)

20
Пошкоджено
термальний
запобіжник

• Термозапобіжник спрацював при
надзвичайному перегріванні
внутрішнього електронагрівача

• Механічний збій термозапобіжника
• Провід пошкоджений

• Ця помилка не трапиться, якщо температура
електронагрівача резервуара нижче 80 ℃

21

Пік постійного
струму
(несправність
інтелектуального
силового приводу)

• Миттєвий надлишковий струм
• Перевищення струму
• Погане ізолювання IPM

• Миттєвий надлишковий струм на етапі U,V,W
- Блок комп
- Незвичайне з'єднання U,V,W

• Стан перевантаження
- Перезаряджання довжини труби холодоагенту.
- Зовнішній вентилятор зупинився

• Погана ізоляція компресора
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22 Макс. C/T Вхідний надлишковий струм

• Несправність компресора
• Блокування труби
• Низька вхідна напруга
• Охолоджувач, довжина труби, блоковано...

23 DC ланка висока
/ низька напруга

• Напруга ланки DC вище 420 В
пост. струму

• Напруга ланки DC нижче 140 В
пост. струму

• Перевірити з'єднання CN_(L), CN_(N)
• Перевірити вхідну напругу
• Перевірити ланцюг змін. струму друкованої плати,

напруга деталей датчика

26 Положення DC
компресора

• Помилка збою запуску
компресора

• Перевірити підключення провода комп. “U,V,W”
• Несправність компресора
• Перевірка компонента “IPM”, деталі виявлення.

27
AC вхід миттєва
помилка
надмірного
струму

• Струм на вході друкованої плати
(інвертор) вище 100 А (пік) 2us

• Перевантаження експлуатації (засмічення труби /
перекривання / несправність EEV/ надмірна
заправка охолоджувача)

• Пошкодження компресора (пошкодження
ізолювання / двигуна)

• Незвичайна вхідна напруга (L,N)
• Незвичайний стан вузла лінії живлення
• Пошкодження вузла друкованої плати 1 (деталь

датчика вхідного струму)

29
Надлишок струму
компресора
інвертора

(HM**1M U*3) Вхідний струм
компресора інвертора становить
30 A.
(HM**3M U*3) Вхідний струм
компресора інвертора становить
24 A.

• Перевантаження експлуатації (засмічення труби /
перекривання / несправність EEV/ надмірна
заправка охолоджувача)

• Пошкодження компресора (пошкодження
ізолювання / двигуна)

• Низька вхідна напруга
• Пошкодження вузла друкованої плати ODU 1

32

Висока
температура у
трубі випуску
компресора
інвертора

• Робота з перевантаженням
(обмеження зовнішнього
вентилятора, з екраном, блоковано)

• Теча охолоджувача (недостатньо)
• Поганий датчик випуску комп ІНВ
• Зміщено з'єднувач LEV / погана

збірка LEV

• Перевірити обмеження зовнішнього вентилятора /
перекривання / структуру потоку

• Перевірити течу охолоджувача
• Перевірити, чи в порядку датчик
• Перевірити стан вузла EEV

35 Помилка
низького тиску

Надмірне зменшення низького
тиску

• Несправний датчик низького тиску
• Несправний вентилятор блоку
• Нестача/витік холодоагенту
• Деформація через пошкодження труби

охолоджувача
• Несправний блок EEV
• Перекривання / засмічення (перекривання блоку у

режимі охолодження / засмічення фільтра блоку у
режимі нагрівання)

• Засмічення клапана SVC
• Несправна друкована плата блоку (інвертор)
• Несправний датчик труби блоку

41
Проблема
датчика
температури 
D-подібної труби

• Відкрити / накоротко
• Погане зварювання
• Внутрішня помилка контуру

• Погане з'єднання з'єднувача термістора
• Несправність з'єднувача термістора

(відкрито/коротко)
• Несправність зовнішньої друкованої плати (інвертор)

43
Проблема
датчика високого
тиску

Незвичайне значення датчика
(відкрити / накоротко)

• Погане з'єднання плати (інвертора)
• Погане з'єднання високого тиску
• Несправний з'єднувач високого тиску (відкрити /

накоротко)
• Несправний з'єднувач друкованої плати (інвертор)

(відкрити / накоротко)
• Несправність друкованої плати (інвертор)
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44
Проблема датчика
температури
зовнішнього
повітря

• Відкрити / накоротко
• Погане зварювання
• Внутрішня помилка контуру

• Погане з'єднання з'єднувача термістора
• Несправність з'єднувача термістора

(відкрито/коротко)
• Несправність зовнішньої друкованої плати (інвертор)

45
Проблема у стані
датчика
температури
середньої труби

• Відкрити / накоротко
• Погане зварювання
• Внутрішня помилка контуру

• Погане з'єднання з'єднувача термістора
• Несправність з'єднувача термістора

(відкрито/коротко)
• Несправність зовнішньої друкованої плати (інвертор)

46
Проблема датчика
температури труби
всмоктування

• Відкрити / накоротко
• Погане зварювання
• Внутрішня помилка контуру

• Погане з'єднання з'єднувача термістора
• Несправність з'єднувача термістора

(відкрито/коротко)
• Несправність зовнішньої друкованої плати (інвертор)

52
Помилка обміну
даними друкованої
плати

Перевірка стану обміну даними між
головною друкованою платою та
платою інвертора

• Створення джерела шуму, що заважає обміну
даними

54 Помилка відкритої
та зворотної фази

Запобігання незбалансованості
фаз та запобігання зворотному
обертанню компресора з
постійною швидкістю

• Збій отримання основної енергії

60

Помилка суми
перевірки
друкованої плати
(інвертор) та
головної EEPROM

Помилка доступу до EEPROM та
помилка суми перевірки

• Несправний контакт EEPROM / неправильно
вставлений

• Інша версія EEPROM
• Пошкодження інвертора зовнішнього блоку та вузла

1 головної друкованої плати

61 Висока темп. у
конд. трубі

• Робота з перевантаженням
(обмеження зовнішнього
вентилятора, з екраном, блоковано)

• Забруднений теплообмінник блока
• Зміщено з'єднувач EEV / погана

збірка КEV
• Поганий стан вузла датчика

труби/перегорів

• Перевірити обмеження зовнішнього вентилятора /
перекривання / структуру потоку

• Перевірити, чи не забагато охолоджувача
• Перевірити стан вузла EEV
• Перевірити стан вузла датчика

62
Темп. теплового
навантаження,
висока помилка

Датчик радіатора виявив високу
темп. (85 °C)

• Деталь № EBR37798101~09
- Перевірте датчик тепловідводу 10 кОм/за

температури 25 °C (від'єднано)
- Перевірити правильне обертання зовнішнього

вентилятора
• Деталь № EBR37798112~21

- Перевірити стан паяння на контакті 22,23 IPM,
PFCM

- Перевірити крутний момент гвинтів IPM, PFCM
- Перевірити стан поширення термо мастила на

IPM, PFCM
- Перевірити правильне обертання зовнішнього

вентилятора

65
Проблема датчика
температури
радіатора

Незвичайне значення датчика
(відкрити/накоротко)

• Перевірте відсутність несправності роз'єму
термістора (відкрити/накоротко)

• Перевірте несправність зовнішньої друкованої плати
(інвертор)

67
Помилка
блокування
вентилятора

Швидкість обертання вентилятора
менше 10 об/хв впродовж 5 секунд
з початку роботи.
Швидкість обертання вентилятора
менше 40 об/хв впродовж роботи
за винятком запуску.

• Пошкодження двигуна вентилятора.
• Ненормальний стан вузла.
• Вентилятор затиснутий сусідніми предметами.

114
Проблема датчика
температури
впуску
впорскування пари

• Відкрити (Нижче -48,7 °C) /
Накоротко (Вище 96,2 °C)

• Погане зварювання
• Внутрішня помилка контуру

• Погане з'єднання з'єднувача термістора
• Несправність з'єднувача термістора

(відкрито/коротко)
• Несправність зовнішньої друкованої плати (зовні)
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