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1 Вказівки та пояснення 
щодо техніки безпеки

1.1 Вказівки щодо техніки безпеки

Ремонт
V Ремонт може проводити лише фахівець 

спеціалізованого сервісного центру!
V Перед роботами на приладі вимкніть головний 

вимикач! 
V Перед роботами на електричних частях 

знеструмте прилад (наприклад, запобіжник, LS-
вимикач)!

V Використовувати лише оригінальні запасні 
частини!

Вказівкі клієнтові
V Повідомити клієнту про те, що заборонено 

самостійно проводити зміни та ремонт приладу.
V Звернути увагу на рекомендацію про регулярний 

контроль функціювання.

1.2 Пояснення до символів та 
сигнальних слів

Сигнальні слова попереджують про ступінь 
небезпеки, яка загрожує у випадку недотримання 
інструкцій, настанов, приписів, вказівок та 
рекомендацій.

– «ОБЕРЕЖНО!» Слово попереджує про 
можливість легких матеріальних пошкоджень.

– «УВАГА!» Слово попереджує про можливість 
легких фізичних або важких матеріальних 
пошкоджень.

– «НЕБЕЗПЕЧНО!» Слово попереджує про 
можливість важких фізичних ушкоджень 
користувача чи сервісного персоналу. В 
особливо небезпечних випадках існує загроза 
життю.

Вказівки-рекомендації містять важливу 
інформацію для випадків, якщо немає  небезпеки 
для людини або котла.

Настанови з техніки безпеки 
позначаються трикутним знаком 
попередження про небезпеку та 
виділяються сірим фоном.

Вказівки-рекомендації в тексті 
інструкціі позначаються символом 
інформації. Вони виділяються зверху й 
знизу тексту горизонтальними лініями.
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2 Конструкція приладу
2 Конструкція приладу

2.1 WPS 6 ... 11 K

Рис. 1

EK1 Захисний автомат електричного догрівача 
EK2 Кнопка Reset для захисту від перегріву 

електричного догрівача 
HR Зворотня лінія опалення
HV Подаюча лінія опалення
SA Вихідний патрубок хладоагента (вихід земляного 

контуру)
SE Вхідний патрубок хладоагента (вхід земляного 

контуру)
KW Вхід для холодної води
MB1 Захист двигуна з перезапуском компресора
P2 Насос контуру опалення насос
P3 Насос зовнішнього контуру соляного розчину
RSp Зворотня лінія контуру бойлера
VSp Подаюча лінія контуру бойлера лінія подачі
VXV 3-ходовий клапан (внутрішній)
WS Бойлер з водяною оболонкою
WW Вихід для гарячої води
ZH Електричний догрівач 

2.2 WPS 6 ... 17

Рис. 2

4 Запірний кран з фільтром контуру опалення 
23 Випаровувач
83 Розширювальний клапан
84 Оглядове вікно
88 Конденсатор
94 Клеми для підключення до мережі
95 Панель керування
96 Запобіжний автомат
98 Обмежувач пускового струму (відсутній у 

WPS 6 K та WPS 6)
101 Плата керування
111 Компресор з шумоізоляційном кожухом
113 Плата підключення
114 Плата підключення датчиків
116 Розподільна коробка
138 Кран гарячої води під бойлером
418 Фірмова табличка

6 720 614 285-61.1O
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3 Керування
3 Керування

3.1 Огляд елементів керування

Рис. 3 Елементи керування

1 Індикатор помилки
2 Головний вимикач з індикатором роботи
3 Дисплей
4 Ручка установки параметрів
5 Права кнопка
6 Середня кнопка
7 Ліва кнопка

3.2 Загальні зауваження

– Дисплей та елементи керування служать для 
відображення інформації приладу та для зміни 
значень, що відображуються.

– При знеструмленні дисплей згасає. Усі 
настройки зберігаються. Після відновлення 
живлення прилад та дисплей вмикаються 
самостійно у настроєному режимі.

6 720 614 285-70.1O
7 6 5

431 2
Пересуваня по рівням меню та 
регулювання значень відбувається за 
допомогою регулятора та кнопок під 
дісплеєм. Активні функції кнопок 
зображуються на дисплеї (  таб. 1).

Дисплей Функція

Heat (Тепло) V Викликати швидке 
настроювання

Info (Інфо) V Показати інформацію

Menu (Меню) V Викликати головне меню

Select (Вибір) V Підтвердити вибір

Confirm 
(Підтвердження)

V Підтвердити значення

Adjust (змінити) V Змінити значення

Save (Зберегти) V зберігти змінене значення

Return (Назад) V перейти на вищій рівень 
меню

-> V наступне значення

<- V попереднє значення

Return (Назад) V скасувати

Ackn. (Закінчити) V Вимкнути сигнал тривоги

Таб. 1 можливі функції кнопок
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3 Керування
3.3 Рівень користувача I/S

Рівень користувача I/S (для фахівця)
На рівні користувача I/S поєднані усі настройки (C1 
K2, а також додаткові настройки).

Щоб вийти з рівня користувача C1 або C2 на рівень 
користувача I/S:
V У стартовому меню натиснути кнопку Menu 

(Меню), поки не з'явиться 
Access = SERVICE (доступ = СЕРВІС).
Дисплей показує зверху праворуч I/S.

Рис. 4

3.4 Важливі настройки

Головне меню:
Monitor all temperatures (Показати усі 
температури) (3)
У цьому головному меню можна запросити 
температури підключених температурних 
датчиків. 

Це означає:
– On (Увімк.) 21,3°C: Температура, при якій 

включається тепловий насос або відкривається 
змішувач

– Off (Вимк.) 21,3°C: Температура, при якій 
вимикається тепловий насос або закривається 
змішувач

– Now (фактично) 21,3°C: фактична виміряна 
температура датчика температури

– Tgt (Повинно) 21,3°C: температура датчика 
температури, яку вимагає система

– --: Розрив на лінії
– ---: Коротке замикання на лінії

Підменю:Manual operation of all functions 
(Ручний режим для усіх функцій) (5.3)
Усіма підключеними до приладу компонентами 
можливо керувати вручну, наприклад, щоб 
перевірити їх функціювання.

Під час ручного режиму усі інші настройки приладу 
не функціонують. Після виходу з меню усі функції, 
що були запущені вручну, зупиняються та знову 
встановлюється нормальний режим.

Обеpежно: 
Зміни на рівні користувача I/S можуть 
призвести до серйозних наслідків у 
приладі.

V Настройки на рівні користувача I/S 
мають проводитися лише фахівцями!

Якщо протягом 15 хвилин не 
відбувається жодного введення, 
дисплей автоматично перемикається 
на рівень користувача C1.

6 720 614 201-07.1O

Рівень користувача C1, C2, I/S

Таб. 2
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3 Керування
Підменю:
Fast restart of heat pump (швидкий новий старт 
теплового насосу) (5.6)
За допомогою швидкого "Нового старту" 
зменшується час до нового старту приладу на 20 
секунд. Ця настройка активна лише один раз та 
для повторного нового старту її необхідно 
вибирати знов.

Підменю:
Extra sensor/Anode in operation. (працює 
зовнішній датчик/анод) (5.13)
Додаткові температурні датчики (гарячої води GT3 
або GT3X, температури подачі змішаного контуру 
опалення GT4, температури приміщення GT5) 
розпізнаються автоматично. Перед тим як вони 
будуть використовуватися для регулювання, їх 
треба підтвердити. Анод (ELA) у приладах 
WPS ... K вже підтверджено при постачанні.

Головне меню:
Alarm logging of all alarms (Запротоколювати усі 
сигнали тривоги) (11)
Показує список сигналів тривоги, що з'являлися. 
Активні сигнали тривоги позначено зірочкою *.

V Натиснути кнопку Info (Інфо), щоб отримати 
вказівки до повідомлення про помилку.

Головне меню:
Return of factory settings (Повернутися до 
заводських настройок) (12)
Повернути на заводські настройки усі настройки 
рівня користувача C1 або C2 на рівні користувача 
C1 або C2.

Усі настройки рівня користувача I/S повернені на 
заводські настройки на рівні користувача I/S.

Рівень 
користувача

I/S

Настройки – P3 Ground loop pump start/
stop (P3 насос запустити/
зупинити)

– P2 heat carrier pump start/
stop (P2 насос теплоносія 
запустити/зупинити)

– P1 radiator pump start/stop 
(P1 насос опалення 
запустити/зупинити)

– Three-way valve VXV 
activate/deactivate 
(Триходовий клапан 
увімк./вимк.)

– Add. heat oil/electr. start/
stop (догівач запустити/
зупинити)

– Compressor start/stop 
(компресор запустити/
зупинити)

– Mixing valve SV1open/close 
(Змішувач SV1 відкрити/
закрити)

Таб. 3

При ручному режимі Add. heat oil/
electr. start/stop (догівач запустити/
зупинити) перевірка розпочинається 
незалежно від настройок у меню 5. 2 
завжди з загальною споживною 
потужністю 1/3.

Рівень користувача I/S

Таб. 4

Якщо не з'являється підключений 
температурний датчик:
V Перевірити проводку та 

підключення.

Рівень користувача C2, I/S

Таб. 5

Рівень користувача C2, I/S

Таб. 6

Усі індивідуальні настройки та програми 
часу скасовуються!
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4 Усунення помилок
4 Усунення помилок

4.1 Загальне
Перед безпосереднім пошуком помилок 
раціонально спочатку скласти уявлення про стан 
теплового насосу:
V Переглянути у головному меню 3 усі 

температури.
V У меню 5.3 запустити вручну усі компоненти та 

перевірити пуск в хід двигунів.
V Перевірити усі настройки приладу, які були 

змінені клієнтом. Якщо це потрібно, виправте 
окремі настройки або повернітьусі настройки на 
заводські настройки у меню 12.

Настроїти кількість обертів опалювального 
насосу.
V Запустити тепловий насос у режимі опалення.
V Зчитати у головному меню 3 температури GT8 

(температуру подачі опалення) та GT9 
(температуру зворотнього ходу опалення).

V На перемикачі насосу встановіть кількість 
обертів опалювального насосу таким чином, щоб 
різниця температур між GT8 та GT9 складала 
6 K (°C) ... 10 K (°C), рекомендовано: 7 K (°C) ... 
9 K (°C).

Настройте кількість обертів насосу для 
соляного розчину.
V Запустити тепловий насос у режимі опалення.
V У меню 3 зчитати температури з GT10 (вхід для 

соляного розчину) та GT11 (вихід для соляного 
розчину).

V На перемикачі насосу встановіть кількість 
обертів для опалювального насосу таким чином, 
щоб різниця температур між GT10 та GT11 
складала від 2 K (°C) ... 5 K (°C), рекомендовано: 
2 K (°C) ... 3 K (°C).

4.2 Зчитування протоколу сігналів 
тривоги

Усі без виключення сигнали тривоги Rego 
зберігаються у протоколі та можуть бути викликані 
у меню 11. Аналіз повідомлення про помилку може 
дати вказівку до причини помилки.

При цьому необхідно враховувати наступні 
питання:
– Коли виникає сигнал тривоги (на протязі дня, 

вночі, ...)?
– Якими були зовнішні температури?
– Чи не помітив клієнт під час спрацьовування 

сигналу тривоги інші неполадки?
– Чи проводилися під час виникнення сигналу 

тривоги зміни на опалювальному приладі 
(випускання повітря, ...)?

– Чи траплялося це пошкодження раніше? 
– Як часто?
– У який час (годину, день тижня, ...)?
– Чи зростає частота?
– Чи залежить виникнення сигналу тривоги від 

зовнішньої температури?
– Чи з'являється сигнал тривоги разом з іншим 

сигналом тривоги?
Logatherm WPS...K/WPS... - Мі залишаємо за собою право технічні зміни. 7



4 Усунення помилок
4.3 Вказівки до використання таблиці 
функціональних помилок

Спосіб дії описано у прикладі (таблиця на 
сторинці 8):

– З таблицєю працювати зверху вниз та зліва на 
право.

– Спочатку занотувати натсроєні значення, перед 
вимкненням приладу їх треба знову настроїти.

– Опрацювати пункт 1 (шаг перевірки). Залежно 
від наданої відповіді (так або ні) дивтись у 
відповідному розділі та виконати вказані там 
заходи; іншу відповідь ігнорувати. Наприклад: 

Якщо з'являється повідомлення «--» або «---», 
далі при ні, таким чином ↓3.!

– ↓3. означає - далі на крок 3, на проміжний крок 
не треба звертати увагу. 
Наприклад: Зняти відповідний температурний 
датчик ... 

– Якщо помилка ліквідована, прилад функціонує 
без повідомлення про помилку, пошук помилки 
припиняється.

– Якщо помилка і далі наявна після проведення 
заходів та новому старті: опрацюйте наступний 
крок.

– Якщо показується інша помилка, опрацюйте її 
відповідно до таблиці функціональних помилок.

Опис:
Помилка у температурному датчику (тут: GT1= температурний 
датчик для зворотнього ходу опалення - зовнішній)
Реагування на сигнал тривоги:
Після усунення помилки сигнал тривоги зникне автоматично та 
тепловий насос запуститься.

Крок перевірки Захід

1. V Контролюйте у меню 3 температуру 
відповідного температурного 
датчика.

З'являється на дисплеї «-- »або 
«---»?

так: Розрив або коротке замикання у проводці 
датчика.

↓2.
ні: ↓3.

2. З'являється на дисплеї «--»? так: Розрив у проводці датчика.

V Перевірити проводку та усунути розрив.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
ні: Коротке замикання у проводці датчика.

V Перевірити проводку та усунути коротке 
замикання.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. V Зняти відповідний температурний 

датчик.
V Перевірити опір на температурному 

датчику та порівняти з заданими 
значеннями (таблиця 30, 
сторінка 32).

Чи відповідають виміряні значення з 
заданими значеннями?

так: ↓4.
ні: V Замінити температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.

4. V Перевірте струмопровідні дорожки 
на платі датчика.

Пошкоджені струмопровідні дорожки?

так: V Замінити плату датчика.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.
ні: ↓5.

5. V Перевірити плаский стрічковий 
кабель та штекерне з'єднання між 
платою підключення та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓6.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. Регулююча плата пошкоджена. так: V Замінити регулюючу плату.

Таб. 7
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4 Усунення помилок
4.4 Загальна помилка

Тепловий насос не працює (компресор не запускається)

Крок перевірки Захід

1. Блимає світлодіод кнопки вимк./увімк. 
при вимкненому тепловому насосі?

так: ↓11.
ні: ↓2.

2. Можливо, тепловий насос не 
запускається під час блокування 
підприємством з енергозабезпечення?

так: V Дочекатися закінчення часу блокування.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.
ні: ↓3.

3. V Перевірити вмонтований робочий 
вимикач.

Чи вимкнений тепловий насос на 
вбудованому робочому вимикачі?

так: V Включити тепловий насос на вмонтованому 
робочому вимикачі.

Застосований захід не приносить результати? ↓4.
ні: ↓4.

4. V Перевірити запобіжники для 
теплового насосу загальному 
електричному щиті будинку.

Чи спрацювали запобіжники?

так: V Увімкнути запобіжники.

Застосований захід не приносить результати? ↓5.
ні: ↓5.

5. V Виміряти напругу на клемах 
підлючення теплового насосу до 
мережі.

Напруга 230 В?

так: ↓6.
ні: V Перевірити кабель між блоком запобіжників та 

клемами підключення теплового насосу до 
мережі, при потребі замінити.

Застосований захід не приносить результати? ↓6.
6. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання між 
платою підключення та платою 
керування. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓7.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Застосований захід не приносить результати? ↓7.

7. V Перевірити струмопровідні дорожки 
плати підключення.

Чи у порядку токопровідні дорожки?

так: ↓8.
ні: V Замінити плату підключення.

Застосований захід не приносить результати? ↓8.
8. V Перевірити модульний кабель та 

штекерне з'єднання між платою 
керування та платою дисплея.

Чи в порядку проводка?

так: ↓9.
ні: V Модульний кабель замінити.

Застосований захід не приносить результати? ↓9.

9. V Перевірити плату дисплея.

Чи в порядку плата дисплею?

так: ↓10.
ні: V Замінити плату дисплею.

Застосований захід не приносить результати? 
↓10.

10. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.
11. V Увімкнути тепловий насос.

V У меню 5.3 запустити компресор 
вручну.

Чи розпочав компресор працювати?

так: V Замінити регулюючу плату.
ні: ↓12.

12. V Перевірити запобіжники для 
теплового насосу загальному 
електричному щиті будинку.

Чи спрацювали запобіжники?

так: V Обмежувач пускового току перевірити на 
коротке замикання, при потребі замінити його.

Застосований захід не приносить результати? 
↓13.

ні: V Обмежувач пускового току перевірити на 
розрив, при потребі замінити його.

Застосований захід не приносить результати? 
↓13.

13. Компресор пошкоджений. так: Замінити компресор.

Таб. 8
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4 Усунення помилок
Дисплей згасає

Крок перевірки Захід

1. Чи згасає дисплей під час блокування 
підприємством з енергозабезпечення?

так: V Дочекатися закінчення часу блокування.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.
ні: ↓2.

2. Чи спрацював запобіжний автомат 
теплового насосу (96 на малюнку 1 
або малюнку 2)?

так: V Запобіжний автомат встановити назад.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.
ні: ↓3.

3. V Перевірити модульний кабель та 
штекерне з'єднання між платою 
керування та платою дисплея.

Чи в порядку проводка?

так: ↓4.
ні: V Модульний кабель замінити.

Застосований захід не приносить результати? ↓4.

4. V ПереПеревірити плату дисплея.

Чи в порядку плата дисплею?

так: ↓5.
ні: V Замінити плату дисплею.

Застосований захід не приносить результати?  
↓5.

5. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.

Таб. 9
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4 Усунення помилок
4.5 Повідомлення на дисплеї
Актуальний стан роботи прилада можна виявити 
за допомогою датчиків температури та реле тиску. 
Rego6... контролює за ціми даними функціювання 
приладу. При нерегулярних станах роботи прилад 

вимикається та на дисплеї з'являється 
повідомлення про помилку. Способи дії для 
усунення помилок пояснюються у таблиці зі 
сторинці 12. 

Наступна таблиця показує огляд різних повідомлень про помилку на дисплеї.

Повідомлення про 
помилку Опис

зі 
сторінки

Compr. circ. Switch 
(Захист двигуна 
компресора)

Двигун компресора працює при занадто високому навантажені 12

HTF c-pump switch 
(Захист двигуна насосу 
соляного  розчину)

Двигун насосу для соляного розчину (насосу зовнішнього 
земляного контура) працює з занадто високим навантаженням

13

High press. switch 
(Пресостат високий)

Тиск у контурі компресора занадто високий (сторона високого 
тиску).

14

Low pressure 
switch(Пресостат 
низький)

Тиск у контурі компресора занадто низький (сторона низького 
тиску).

16

Electric anode 
(Пошкодження аноду)

Пошкодження аноду для наведеного струму 18

Power failure 
(Знеструмлення)

Живлення струмом теплового насосу через одну або дві фази. 18

3-phase incorrect 
(Помилка у 
послідовності фаз)

Неправильний порядок фаз у живлячому проводі теплового 
насосу.

18

Electrical cassette 
(Догрівач)

Пошкоджено електричний догрівач (електропатрон) 19

Compr. superheat 
(Температура 
компресора)

Температура на температурному датчику компресора (GT6) 
занадто висока

19

HTF out max (Теплоносій 
Вимк. макс.)

Температура гарячої води на виході з теплового насосу вище ніж 
75 °C (GT8)

20

High HTF delta 
(Теплоносій дельта 
висок.)

Різниця температур між GT8 та GT9 складає більше ніж 13 °C 20

High return HP (Високий 
зворотній хід WP)

Температура зворотньої лінії у земляному тепловому насосі ходу 
вище ніж 55 °C (GT9)

21

HTF in under limit 
(Соляний теплоносій 
увімк. хв.)

Температура соляного розчину (температура теплоносія у 
зовнішньому контурі) на вході приладу (GT10) нижче ніж 
встановлене у меню 9.4 значення (заводська настройка –10 °C) 

22

HTF out under limit 
(Соляний теплоносій 
вимк. хв.)

емпература соляного розчину (температура теплоносія у 
зовнішньому контурі) на виході приладу (GT11) нижче ніж 
встановлене у меню 9.5 значення (заводська настройка –10 °C)

23

наприклад, Sensor return 
rad. (Датчик зворотнього 
ходу конутру  опалення)

Помилка у температурному датчику 25

Таб. 10
Logatherm WPS...K/WPS... - Мі залишаємо за собою право технічні зміни. 11



4 Усунення помилок
Опис:
Двигун компресора працює з занадто високим навантаженням
Реагування на сигнал тривоги:
Відновити запобіжник двигуна, натиснути кнопку Ackn. 
(Закінчити)

Крок перевірки Захід

1. V Перевірити запобіжник 
підключення теплового насосу.

Чи у порядку запобіжники дорожки?

так: ↓2.
ні: V Відновіть запобіжники, при потребі замініть.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.
2. V Виміряти напругу окремої фази 

проти нульового проводу на подачі 
живлення теплового насосу.

Чи є напруга на всіх фазах стабільною 
в 230 В?

так: ↓3.
ні: V Усунення помилки у подачі живлення 

проводить електрик або працівник служби 
EVU.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. V Виміряти струм на фазах двигуна 

компресора під час роботи 
теплового насосу у режимі нагріву 
води.

Чи настроєний запобіжник двигуна 
МВ1 на 1,1 максимальну силу тока?

так: ↓4.
ні: V Настроїти запобіжник двигуна МВ1 на 1,1 

максимальну силу тока.

Все ще наявне повідомлення про помилку?↓4.

4. V Перевірити усі кабелі та кабельні 
підключення між двигуном 
компресора та загальним 
електричним щитом будинку.

Чи в порядку проводка?

так: ↓5.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.

5. Захист двигуна МВ1 або запобіжник 
компресора дефектні.

V Замінити захист двигуна МВ1 та запобіжник 
компресора.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.
6. V Виміряйте три фази двигуна 

компресора. 

Навантаження відхиляється більше 
ніж на 15 % від середнього значення 
навантажень.

V Замінити компресор.

Таб. 11
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4 Усунення помилок
Опис:
Двигун насосу для соляного розчину (насосу зовнішнього 
земляного контруру) працює з занадто високим навантаженням
Реагування на сигнал тривоги:
Натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

1. V Запустити соляний насос Р3 вручну 
у меню 5.3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓2.

2. V За допомогою гумового тримача 
обережно постукайте біля насосу. 
Включіть насос за допомогою 
перемикача на швидкість 3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓3.

3. V Відкрити насос (викрутити 
центральний гвинт) та поверніть 
вісь насосу за допомогою викрутки.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓4.

4. V Виміряти напругу на платі 
підключення між клемою L на 
підключені P3 та клемою MB2 на 
підключені COMP.

Напруга 230 В?

так: ↓5.
ні: V Перевірити струмопровідні дорожки плати 

підключення, при потребі замінити плату 
підключення. 

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.
5. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання 
платою підключення та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓6.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель. 

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. V Перевірити кабель плати 
підключення клеми L на підключені 
P3 та клеми MB2 на підключені 
COMP до насосу для соляного 
розчину. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓7.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.

7. V Виміряти захисний вимикач двигуна 
насосу для соляного розчину 
(насосу зовнішнього земляного 
конутру).

Чи відкрите вікно?

так: V Зачекайте, поки остигне насос.

Чи все ще відкрите вікно? ↓8.
ні: ↓8.

8. Насос зламався. так: V Замінити насос

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓9.
9. Регулююча плата пошкоджена. так: V Замінити регулюючу плату.

Таб. 12
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4 Усунення помилок
Опис:
Тиск у контурі компресора занадто високий (сторона високого 
тиску)
Реагування на сигнал тривоги: 
натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

1. V У меню 5.3 запустити Насос 
опалення Р2 вручну.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
ні: ↓2.

2. V За допомогою гумового тримача 
обережно постукайте біля насосу. 
Включіть насос за допомогою 
перемикача насосу на рівень 3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
ні: ↓3.

3. V Відкрити насос (викрутити 
центральний гвинт) та поверніть 
вісь насосу за допомогою викрутки.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
ні: ↓4.

4. V Виміряйте на підключені Р2 карти 
підключення напругу між N та L.

Напруга 230 В?

так: V Замінити насос

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
ні: V Перевірити струмопровідні дорожки плати 

підключення, при потребі замінити плату 
підключення. 
Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.

5. V Перевірити плаский стрічковий 
кабель та штекерне з'єднання 
платою підключення та платою 
керування. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓6.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. Регулююча плата пошкоджена. так: V Замінити регулюючу плату.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
7. V Перевірте забруднення фільтру у 

контурі опалення. 

Забитий очисний фільтр?

так: V Зніміть та почистіть брудний фільтр.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓8.
ні: ↓8.

8. V Перевірте потік у системі опалення.

Чи достатньо відкриті вентилі 
термостату на радіаторах?

так: ↓9.
ні: V Вентилі термостатів відкрити.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓9.
9. Повітря у подвійному кожуху бойлера 

(накопичувача).
V Випустити повітря з подвійного кожуха 

бойлера (накопичувача).

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓10.

Таб. 13
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4 Усунення помилок
10. V Зменшити настроєну температуру 
гарячої води у меню 2.3 приблизно 
на 4 К (°C).

Все ще наявне повідомлення про 
помилку?

так: V У меню 2.3 настроїти температуру знов на 
первісне значення. ↓11.

ні: V У меню 2.3 поступово підвищити температуру 
гарячої води до максимально можливої 
температури, при якій не спрацьовує сигнал 
тривоги.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓11.
11. V Контролюйте у меню 3 температури 

датчиків температури GT1, GT2, 
GT3 та GT9.

V Виміряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра температуру води на 
виході з теплового насосу.

Чи відповідають значення?

так: ↓12.
ні: V Перевірте позицію температурних датчиків та 

скоригуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓12.

12. V Зняти двигун 3-ходового клапану.
V Викрутіть гніздо клапану руками 

(при потребі за допомогою кліщів).

Чи легко та равномірно 
викручуєтьсягніздо клапану?

так: V Знову встановіть двигун. ↓13.
ні: V Замініть гніздо клапану.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓13.

13. Неправильна точка перемиканя 
пресостата високого тиску (реле 
тиску).

V Замінити пресостат високого тиску (реле 
тиску).

Опис:
Тиск у контурі компресора занадто високий (сторона високого 
тиску)
Реагування на сигнал тривоги: 
натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

Таб. 13
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4 Усунення помилок
Опис:
Тиск у контурі компресора занадто низький (сторона низького 
тиску)
Реагування на сигнал тривоги:
натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

1. Чи був тепловий насос довгий час без 
експлуатації, наприклад, перед 
монтуванням?

так: V Відреагувати на помилку, знову запустити 
компресор (у меню 5.6 настроїти швидкий 
новий запуск теплового насоса).

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.
ні: ↓2.

2. V Запустити соляний насос Р3 вручну 
у меню 5.3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
ні: ↓10.

3. V За допомогою гумового тримача 
обережно постукайте біля насосу. 
Включіть насос за допомогою 
перемикача насосу на рівень 3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
ні: ↓10.

4. V Відкрити насос (викрутити 
центральний гвинт) та поверніть 
вісь насосу за допомогою викрутки.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓10.

5. V Виміряти напругу на платі 
підключення між клемою N та 
клемою L на підключені P3.

Напруга 230 В?

так: ↓5.
ні: V Перевірити струмопровідні дорожки плати 

підключення, при потребі замінити плату 
підключення. 
Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. V Перевірте кабель між підключенням 
Р3 карти підключення та насосом. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓6.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
7. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання 
платою підключення та платою 
керування. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓7.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓8.

8. Насос зламався. так: V Замінити насос.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓9.
9. Регулююча плата пошкоджена. так: V Замінити регулюючу плату.
10. V Перевірте тиск у соляному контурі 

(зовнішньому земляному контурі). 

Чи достатньо соляного розчину?

так: ↓11.
ні: V Поповніть соляний розчин.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓11.
11. Повітря у соляному контурі. Чи чутно 

при роботі теплового насосу шум 
потоку у соляному розчину?

так: V Випустіть повітря з соляного контуру.

Все ще наявне повідомлення про помилку ↓12.
ні: ↓12.

Таб. 14
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4 Усунення помилок
12. Для низького захисту від морозу у 
соляному розчині.

V Перевірити точку замерзання 
соляного розчину.

Чи знаходиться точка замерзання між 
–17 °C та –20 °C?

так: ↓13.
ні: V Настроїти соляний розчин на правильну 

температуру точки замерзання.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓13.

13. Брак холодоагенту. У оглядове 
віконце постійно видно пухирці 
повітря?

так: V Контролюйте герметичність контура 
компресора.

V Холодоагент наповнити. 

Опис:
Тиск у контурі компресора занадто низький (сторона низького 
тиску)
Реагування на сигнал тривоги:
натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

Таб. 14
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4 Усунення помилок
Опис:
Пошкодження аноду для накладеного току (лише для приладів 
WPS ... K)
Реагування на сигнал тривоги:
Натиснути кнопку Ackn. (Закінчити).

Крок перевірки Захід

1. Чи з'являється сигнал тривоги лише 
при великій витраті води?

так: Не потрібно вживати заходів.
ні: Пошкоджено анод для наведеного струму 

внутрішнього накопичувача горячої води.

V Замінити анод.
Таб. 15

Опис:
Електроживлення приладу через одну або дві фази
Реагування на сигнал тривоги:
Після усунення помилки сигнал тривоги зникне автоматично.

Крок перевірки Захід

1. V Перевірити головні запобіжники 
будинку та запобіжник теплового 
насосу.

Чи знаходяться усі три фази для 
теплового насосу у 230 В напроти 
нульового проводу?

так: ↓2.
ні: V Електрозабезпечення мають відновити 

електрики.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.

2. V Контролюйте трьохфазний кабель 
між клемами підключення до 
електромережі та картою 
підключення.

Чи в порядку проводка?

так: ↓3.
ні: V Усуньте розмикання.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.

3. V Перевірити струмопровідні доріжки 
плати підключення.

Чи у порядку струмопровідні 
дорожки?

так: ↓4.
ні: V Замінити плату підключення.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.

4. V Перевірити плаский стрічковий 
кабель та штекерне з'єднання між 
платою підключення та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓5.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.

5. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.
Таб. 16

Опис:
Неправильна послідовність фаз у живлючому проводі приладу
Реагування на сигнал тривоги:
Після виправлення послідовності фаз сигнал тривоги зникне 
автоматично.

Крок перевірки Захід

1. Переплутано дві фази у підключені 
теплового насосу до електромережі.

V Вимкніть тепловий насос на зовнішньому 
головному вимикачі!

V Поміняйте дві фази теплового насосу на 
клемах підключення до електромереж.

V Знов увімкніть тепловий насос на зовнішньому 
головному вимикачі.

Таб. 17
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4 Усунення помилок
Опис:
Помилка у догрівачі (електропатроні) 
Реагування на сигнал тривоги:
Відновити запобіжний автомат або захист від перегрівання 
догрівача (електропатрону), натиснути кнопку Ackn. (Закінчити)

Крок перевірки Захід

1. V Виміряти напругу на платі 
підключення клеми Т1 на 
підключені ELB.

Складає напруга 230 В?

так: ↓2.
ні: V Перевірте кабель на ELB та усуньте 

розривання.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.
2. V Перевірте струмопровідні дорожки 

ELB на платі підключення.

Чи у порядку токопровідні дорожки?

так: ↓3.
ні: V Замінити плату підключення.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання між 
картою підключення та регулюючим 
боксом та їх підключення.

Чи в порядку проводка?

так: ↓4.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.

4. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.

Таб. 18

Опис:
Температура на температурному датчику компресора (GT6) 
занадто висока 
Реагування на сигнал тривоги: 
Натиснути кнопку Ackn. (Закінчити).

Крок перевірки Захід

1. V Запустити тепловий насос.
V Контролюйте температуру 

температурного датчика GT6 у 
меню 3.

V Виміряйте температру замість 
температурного датчика за 
допомогою додаткового цифрового 
термометра.

Чи відповідають значення?

так: ↓2.
ні: V Перевірте позицію температурного датчика та 

скоректуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.

2. V Контролюйте у меню 3 температури 
датчиків температури GT10 та 
GT11.

Чи знаходиться температура нижче 
–5 °C або різниця температур складає 
меньше ніж 5 К (°C)?

так: V Див. помилку HTF in under limit (Соляний 
теплоносій увімк. хв.) на стор. 22 або HTF out 
under limit (Соляний теплоносій вимк. хв.)на 
стор. 23.

ні: V Настройте контур охолодження за допомогою 
фахівця по охолодженню.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. Компресор пошкоджений. так: V Замінити компресор.

Таб. 19
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4 Усунення помилок
Опис:
Температура гарячої води на виході приладу вище ніж 
приблизно 75 °C (GT8)
Реагування на сигнал тривоги:
Після зниження температури сигнал тривоги зникне 
автоматично та тепловий насос запуститься.

Крок перевірки Захід

1. V Контролюйте температуру 
температурного датчика GT8 у 
меню 3.

V Виміряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра температуру води на 
виході з теплового насосу.

Чи відповідають значення?

так: ↓2.
ні: V Перевірте позицію температурного датчика та 

скоректуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.

2. V Запустити тепловий насос у режимі 
роботи «Опалення».

V Контролюйте у меню 3 температури 
датчиків температури GT8 та GT9.

Чи знаходиться різниця температур у 
діапазоні між 6 K (°C) та 10 K (°C)?

так: ↓3.
ні: V На перемикачі насосу опалення Р2 встановіть 

частоту обертів таким чином, щоб різниця 
температур між температурою подачі та 
зворотнього ходу знаходилася між 6 K (°C) та 
10 К (°C), Рекомендовано: 7 К (°C) ... 9 К °C).

3. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.

Таб. 20

Опис:
Різниця температур між GT8 та GT9 складає більше ніж 13 °C
Реагування на сигнал тривоги:
Після зменьшення різниці температур сигнал тривоги 
автоматично зникне та запуститься тепловий насос.

Крок перевірки Захід

1. V Перевірте забруднення фільтру у 
контурі опалення. 

V Зніміть та почистіть брудний фільтр.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.
2. V Перевірте потік у системі опалення. V Відкрийте вентилі на радіаторах.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. Система опалення не разрахована для 

використання теплового насоса.
V Доповнити систему відповідними 

компонентами (радіаторами, ...).

Таб. 21
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4 Усунення помилок
Опис:
Температура зворотньої води у тепловому насосі вище ніж 
приблизно 55 °C (GT9)
Реагування на сигнал тривоги:
Після зниження температури сигнал тривоги зникне 
автоматично та тепловий насос запуститься.

Крок перевірки Захід

1. З'являється повідомлення про 
помилку лише випадково (наприклад, 
при холодній погоді) та вплив на 
роботу приладу відсутній?

так: Не потрібно вживати заходів.
ні: ↓2.

2. Чи з'являється повідомлення про 
помилку лише при нагріві гарячої 
води?

так: ↓3.
ні: ↓5.

3. V Зменшити настроєну температуру 
гарячої води у меню 2.3 приблизно 
на 4 К (°C).

Все ще наявне повідомлення про 
помилку?

так: V У меню 2.3 настроїти температуру на 
початкове значення. ↓4.

ні: V У меню 2.3 поступово підвищити температуру 
гарячої води до максимально можливої 
температури, при якій не спрацьовує сигнал 
тривоги.

4. V Контролюйте температуру 
температурного датчика GT3 або 
GT3X у меню 3.

V Виміряйте температуру води у 
бойлері замість температурного 
датчика за допомогою додаткового 
цифрового термометра.

Чи відповідають значення?

так: ↓5.
ні: V Перевірте позицію температурного датчика та 

скоректуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

5. V Зняти двигун 3-ходового клапану.
V Викрутіть гніздо клапану руками 

(при потребі за допомогою кліщів).

Чи легко та равномірно 
викручуєтьсягніздо клапану?

так: V Знову встановіть двигун. ↓6.
ні: V Замініть гніздо клапану.

V Знову встановіть двигун.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. Чи повністю відкриті вентилі 
термостатів радіаторів?

так: ↓7.
ні: V Вентилі термостатів відкрити.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓7.
7. Чи гарячі радіатори або контур теплої 

підлоги?
так: ↓8.
ні: V Випустити повітря з системи опалення.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓8.
8. Чи є в наявності у контурі опалення 

байпас?
так: V Зменшити проток через байпас.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓9.
ні: ↓9.

9. Система опалення не разрахована для 
використання теплового насоса.

Доповнити систему відповідними компонентами 
(радіаторами, ...).

Таб. 22
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4 Усунення помилок
Опис:
Температура соляного розчину (в зовнішньому земляному 
контурі) на вході приладу (GT10) нижче ніж встановлене у 
меню 9.4 значення (заводська настройка –10 °C)
Реагування на сигнал тривоги:
Після зростання температури сигнал тривогои зникне та 
тепловий насос розпочне працювати.

Крок перевірки Захід

1. V Запустити соляний насос 
(зовнішнього земляного контуру) 
вручну у меню 5.3.

V Контролюйте температуру 
температурного датчика GT10 у 
меню 3.

V Виміряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра температуру води на 
виході з теплового насосу.

Чи відповідають значення?

так: ↓2.
ні: V Перевірте позицію температурного датчика та 

скоректуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓2.

2. Чи працює тепловий насос у режимі 
вода/вода?

так: ↓3.
ні: ↓5.

3. Чи встановлено в меню 9.4 гранична 
температура вище ніж 0 °C?

так: V У меню 9.4 встановити граничну температуру 
на 0 °C.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓4.

4. Помилка про повідомлення служить 
для захисту проміжного 
теплообмінника від морозу.

Після зростання температури сигнал тривоги 
зникне автоматично та розпочне роботу 
тепловий насос.

5. Чи встановлено в меню 9.4 гранична 
температура вище ніж –10 °C?

так: V У меню 9.4 встановити граничну температуру 
на –10 °C.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.
ні: ↓6.

6. V Запустити тепловий насос.
V Спостерігайте температуру у меню 

3 на датчику температури GT10 та 
перевіряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра..

Температура близько або 
нижче –10 °C?

V Перевірити джерела тепла (свердловину у 
землі, шахтний колодязь, земляний колектор), 
при потребі модернізуйте їх.

Таб. 23
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4 Усунення помилок
Опис:
Температура соляного розчину (в зовнішньому земляному 
контурі) на виході приладу (GT11) нижче ніж встановлене у 
меню 9.5 значення (заводська настройка –10 °C)
Реагування на сигнал тривоги:
Після зростання температури сигнал тривоги зникне та прилад 
розпочне працювати.

Крок перевірки Захід

1. Чи працює тепловий насос у режимі 
вода/вода?

так: ↓2.
ні: ↓3.

2. Чи встановлено в меню 9.5 гранична 
температура вище ніж –3 °C?

так: V У меню 9.4 встановити граничну температуру 
на –3 °C.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓4.

3. Чи встановлено в меню 9.5 гранична 
температура вище ніж –10 °C?

так: V У меню 9.5 встановити граничну температуру 
на –10 °C

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.
ні: ↓4.

4. V Запустити соляний насос Р3 вручну 
у меню 5.3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓12.
ні: ↓5.

5. V За допомогою гумового тримача 
обережно постукайте біля насосу. 
Включіть насос за допомогою 
перемикача на швидкість 3.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓12.
ні: ↓6.

6. V Відкрити насос (викрутити 
центральний гвинт) та поверніть вал 
насосу за допомогою викрутки.

Чи запускається насос (шум під час 
запуску)?

так: Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓12.
ні: ↓7.

7. V Виміряти напругу на платі 
підключення між клемою L на 
підключені P3 та клемою MB2 на 
підключені COMP.

Напруга 230 В?

так: ↓8.
ні: V Перевірити струмопропідні дорожки плати 

підключення, при потребі замінити плату 
підключення. 

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓8.
8. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання 
платою підключення та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓9.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель. 

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓9.

9. V Перевірити кабель плати 
підключення клеми L на підключені 
P3 та клеми MB2 на підключені 
COMP до насосу для соляного 
розчину. 

Чи в порядку проводка?

так: ↓11.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓10.

Таб. 24
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4 Усунення помилок
10. Насос зламався. V Замінити насос.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓11.
11. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.
12. V Запустити тепловий насос.

V Спостерігайте температуру у меню 
3 датчиків температури GT10 та 
GT11 та перевіряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра..
Різниця температур повина 
складати 
приблизно 2 K (°C ) ... 5 K (°C), 
рекомендовано: 2 K (°C ) ... 3 K (°C).

Чи температура на вході занадто 
низька, що температура на виході 
нижче значення, встановленого у 
меню 9.5?

так: V див. помилку HTF in under limit (Соляний 
теплоносій увімк. хв.)на сторинці 22.

ні: ↓13.

13. V Запустити соляний насос 
(зовнішнього земляного контуру) 
вручну у меню 5.3.

V Контролюйте температуру 
температурного датчика GT10 у 
меню 3.

V Виміряйте за допомогою 
додаткового цифрового 
термометра температуру води на 
виході з теплового насосу.

Чи відповідають значення?

так: V Перевірити джерела тепла (свердловину у 
землі, шахтний колодязь, земляний колектор), 
при потребі модернізуйте їх.

ні: V Перевірте позицію температурного датчика та 
скоректуйте, при потребі замініть 
температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓14.

14. V Перевірте тиск у соляному контурі 
(зовнішньому земляному контурі). 

Чи достатньо соляного розчину?

так: ↓15.
ні: V Поповніть соляний розчин.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓15.
15. Повітря у соляному контурі. При роботі 

теплового насосу чутно шум потоку у 
соляному насосі?

V Випустити повітря з контура теплоносія з 
соляним розчином, при потребі наповнити 
солянимрозчином.

Опис:
Температура соляного розчину (в зовнішньому земляному 
контурі) на виході приладу (GT11) нижче ніж встановлене у 
меню 9.5 значення (заводська настройка –10 °C)
Реагування на сигнал тривоги:
Після зростання температури сигнал тривоги зникне та прилад 
розпочне працювати.

Крок перевірки Захід

Таб. 24
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4 Усунення помилок
4.6 Неправильні температури для приміщення або гарячої води

Опис:
Помилка у температурному датчику (GT1)
Реагування на сигнал тривоги:
Після усунення помилки сигнал тривоги зникне автоматично та 
тепловий насос запуститься.

Крок перевірки Захід

1. V Контролюйте у меню 3 температуру 
відповідного температурного 
датчика.

З'являється на дисплеї «-- »або «---»?

так: Розрив або коротке замикання у проводці 
датчика.

↓2.
ні: ↓3.

2. З'являється на дисплеї «--»? так: Розрив у проводці датчика.

V Перевірити проводку та усунути розрив.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
ні: Коротке замикання у проводці датчика.

V Перевірити проводку та усунути коротке 
замикання.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓3.
3. V Зняти відповідний температурний 

датчик.
V Перевірити опір на температурному 

датчику та порівняти з заданими 
значеннями (таблиця 30).

Чи відповідають виміряні значення з 
заданими значеннями?

так: ↓4.
ні: V Замінити температурний датчик.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓4.

4. V Перевірте струмопровідні дорожки 
на платі датчика.

Пошкоджені струмопровідні дорожки?

так: V Замінити плату датчика.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓5.
ні: ↓5.

5. V Перевірити плаский стрічковий 
кабель та штекерне з'єднання між 
платою датчика та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓6.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.

6. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити плату керування.

Таб. 25

Температура приміщення занадто низька

Крок перевірки Захід

1. Чи працює тепловий насос? так: ↓2.
ні: Висока зовнішня температура (літо).

V У меню 1.14 (рівень клієнта C2) температуру 
вимкнення для режиму "Літо" встановити 
якомога вище, щоб міг включитися тепловий 
насос.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.

Таб. 26
Logatherm WPS...K/WPS... - Мі залишаємо за собою право технічні зміни. 25



4 Усунення помилок
2. Чи складає зовнішня температура 
більше ніж 5 °C?

так: V У меню 1.2 Temp. fine-tune (Температура точна 
настройка  температуру опалення)підвищити 
температуру. Проводити зміни дуже поступово 
від 1 °C ... 2 °C та зачекати 24 години. Лише 
тоді при потребі знову підвищити температуру.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.
ні: V У меню 1.1 Temp. incr. / decr. (Температура +/–) 

збільшити встановлене значення. Проводити 
зміни дуже поступово від 0,2 ... 0,4 та зачекати 
24 години. Лише тоді при потребі знову 
збільшити значення.
Звичайні настройки складають 2 ... 4 для 
опалення підлоги ("тепла підлога") та 4 ... 6 
для радіаторів.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.
3. V Контролюйте у меню 3 температури 

датчиків температури GT1, GT2, 
GT8 und GT9, також на GT4 та GT5, 
якщо вони наявні.

V Виміряйте температуру за 
допомогою додаткового цифрового 
термометра.

Чи співпадають відповідні 
температури з температурного 
датчика та цифрового термометра?

так: ↓4.
ні: V Перевірте позицію відповідного 

температурного датчика та скоректуйте, при 
потребі замініть температурний датчик.

Застосований захід не приносить результати? ↓4.

4. Чи відкриті вентилі термостатів 
радіаторів?

так: ↓5.
ні: V Вентилі термостатів відкрити.

Застосований захід не приносить результати? ↓5.
5. Чи гарячі радіатори або контур теплої 

підлоги?
так: ↓6.
ні: V Випустити повітря з системи опалення.

Застосований захід не приносить результати? ↓6.
6. Чи є в наявності у контурі опалення 

байпас?
так: V Зменшити проток через байпас.

Застосований захід не приносить результати? ↓7.
ні: ↓7.

7. V Виміряти різницю температур між 
температурою подачі у радіатор та 
зворотньою температурою.

Чи складає різниця температур більше 
ніж приблизно 3 °C?

так: ↓8.
ні: V Зменшити протоку через радіатор.

Застосований захід не приносить результати? ↓8.

8. Система опалення не разрахована для 
використання теплового насоса.

V Доповнити систему відповідними 
компонентами (радіаторами, ...).

Температура приміщення занадто низька

Крок перевірки Захід

Таб. 26
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Температура приміщення занадто висока

Крок перевірки Захід

1. Чи складає зовнішня температура 
більше ніж 5 °C?

так: V У меню 1.2 Temp. fine-tune (Температура точна 
настройка  температуру опалення) зменьшити 
температуру. Проводити зміни дуже поступово 
від 1 °C ... 2 °C та зачекати 24 години. Лише 
тоді при потребі знову зменшити температуру.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.
ні: V У меню 1.1 Temp. incr. / decr. (Температура +/–) 

зменьшити встановлене значення. Проводити 
зміни дуже поступово від 0,2 ... 0,4 та зачекати 
24 години. Лише тоді при потребі знову 
зменшити значення.
Звичайні настройки складають 2 ... 4 для 
опалення підлоги ("тепла підлога") та 4 ... 6 
для радіаторів.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.
2. V Контролюйте у меню 3 температури 

датчиків температури GT1, GT2, 
GT8 und GT9, також на GT4 та GT5, 
якщо вони наявні.

V Виміряйте температуру за 
допомогою додаткового цифрового 
термометра.

Чи співпадають відповідні 
температури з температурного 
датчика та цифрового термометра?

так: ↓3.
ні: V Перевірте позицію відповідного 

температурного датчика та скоректуйте, при 
потребі замініть температурний датчик.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.

3. V Зняти двигун 3-ходового клапану.
V Викрутіть гніздо клапану руками 

(при потребі за допомогою кліщів).

Чи легко та равномірно 
викручуєтьсягніздо клапану?

так: V Знову встановіть двигун. ↓4.
ні: V Замініть гніздо клапану.

4. Система опалення неправильно 
відрегульована.

V Відрегулюйте систему опалення.

Таб. 27
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Температура гарячої води занадто низька

Крок перевірки Захід

1. V Перевірте настроєну температуру 
гарячої води у меню 2.3 (рівень для 
фахівців I/S).
Заводська настройка – 52 °C.

Чи не встановлена занадто низька 
температура гарячої води?

так: V У меню 2.3 (професійний рівень I/S) встановіть 
температуру гарячої води вище.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.
ні: ↓2.

2. V Виміряйте температуру гарячої води 
на виході з бойлеру приблизно 
через 10 хвилин після початку 
циклу гарячої води теплового 
насосу.

Чи складає температура гарячої води 
46 °C ... 50 °C ?

так: ↓5.
ні: V Видалити вапняний наліт з бойлера.

Застосований захід не приносить результати? ↓3.

3. V Контролюйте у меню 3 температуру 
датчиків температури GT3 та GT9.

V Виміряйте температуру замість 
температурних датчиків за 
допомогою додаткового цифрового 
термометра.

Чи відповідають значення?

так: ↓4.
ні: V Перевірте позицію відповідного 

температурного датчика та скоректуйте, при 
потребі замініть температурний датчик.

Застосований захід не приносить результати? ↓4.

4. Бойлер не розрахований на роботу з 
тепловим насосом.

V Замінити бойлер на модель зі спеціальним 
теплообмінником.

5. V Перевірити гідравлічне підключення 
бойлера.

Чи не переплутано на бойлері подачу 
та зворотний хід гарячої води?

так: V Правильно встановити подачу та зворотній хід 
гарячої води. 

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.
ні: V Замініть гніздо клапану.

Все ще наявне повідомлення про помилку? ↓6.
6. V Перевірити термостатичні змішувачі 

у будинку.
Якщо протікає клапан зворотнього 
ходу у термостатичному змішувачі, 
відбувається коротке замикання 
між лініями гарячої та холодної 
води.

V Відремонтуйте термостатичні змішувачі, або 
замініть при потребі. 

Таб. 28
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4 Усунення помилок
Відсутня гаряча вода

Крок перевірки Захід

1. V Перевірте у меню 5.14.6 настройку 
для програми опалення теплої 
підлоги.

Чи не активна програма опалення 
теплої підлоги?

так: V Деактивувати у меню 5.14.6 програму 
опалення теплої підлоги.

Застосований захід не приносить результати? ↓2.
ні: ↓2.

2. V Контролюйте температуру 
температурного датчика GT3 або 
GT3X у меню 3.

Чи показується температура гарячої 
води?

так: V У меню 2.3 (професійний рівень I/S) встановіть 
температуру гарячої води вище.

Застосований захід не приносить результати? ↓5.
ні: V Перевірте кабель температурного датчика, 

при потребі замініть

Застосований захід не приносить результати? ↓3.
3. V У меню 5.13 підтвердіть 

температурний датчик GT3 або 
GT3X.

Чи підтверджується температурний 
датчик GT3 або GT3X?

так: ↓4.
ні: V Перевірте плату датчика, при потребі замініть.

Застосований захід не приносить результати? ↓4.

4. V Перевірити плаский стрічковий 
кабель та штекерне з'єднання між 
платою датчика та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓5.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Застосований захід не приносить результати? ↓5.

5. V Активуйте вручну у меню 5.3 
3-ходовий клапан.

Чи стартує двигун?

так: ↓8.
ні: ↓6.

6. V Виміряти напругу на клемі OPEN на 
підключенні VXV плати 
підключення.

Чи наявні 230 В?

так: ↓7.
ні: V Перевірте карту підключення, при потребі 

замініть.

Застосований захід не приносить результати? ↓7.
7. V Перевірити плаский стрічковий 

кабель та штекерне з'єднання між 
платою підключення та платою 
керування.

Чи в порядку проводка?

так: ↓8.
ні: V Відновіть кабельне з'єднання, при потребі 

замініть кабель.

Застосований захід не приносить результати? ↓8.

8. Регулююча плата пошкоджена. V Замінити регулюючу плату.

Таб. 29
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5 Демонтаж важливих функціональних груп
5 Демонтаж важливих функціональних груп

V Рекомендовано регулярно перевіряти 
функціюнування приладу за допомогою 
спеціалізованого підприємства.

V Використовувати лише оригінальні запасні 
частини.

V Замовляйте запасні частини згідно списку 
запасних частин.

V Замінити зняті ущільнення та О-подібні кільця на 
нові.

V Використовуйте лише наступні мастила:
– Частини пов'язані з водою: Unisilkon L 641 

(8 709 918 413)
– Різьбові з’єднання: HFt 1 v 5 (8 709 918 010)

Монтування відбувається логічно у зворотньому 
порядку!

5.1 Нагрівальний насос
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Закрити запірний кран контуру опалення перед 

та позаду опалювального насосу.
V Від'єднати підключеня на опалювальному 

насосі.
V Відкрутити накидні гайки труби підключення 

опалення.
V Зняти ущільнення.
V Витягнути насос.

5.2 Насос для соляного розчину
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Закрити запірний кран контуру з соляним перед 

та позаду насосу для соляного розчину.
V Зняти ізоляцію насосу.
V Від'єднати підключеня на насосі для соляного 

розчину.
V Відкрутити накидні гайки труби підключення.
V Зняти ущільнення.
V Витягнути насос.

5.3 Догрівач (електропатрон)
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Спорожнити систему опалення.
V Спорожніть систему гарячої води.
V Відкрити коробку підключення з нижнього кінця 

догрівача та від'єднати електричне 
підключення.

V Відкрутити гідравлічне зболчування 
підключення зверху та знизу та зняти 
водопровідну трубу.

V Викрутити утримуючі болти для догрівача та 
витягнути догрівач.

Небезпечно: Електрошок!
V Перед роботами на електричних 

частях завжди прилад від 
електромережі (наприклад, 
запобіжник, LS-вимикач)!

Актуальний список запасних частин 
запитуйте в представництві «Buderus».

Роботи на контурі компресора можуть 
проводити лише техніки по 
холодильним установкам з дозвілом, 
які пройшли навчання на фірмі 
«Buderus»!
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5 Демонтаж важливих функціональних груп
5.4 Плата підключення
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Роз’єднайте всі електричні дроти плати 

підключення та плати датчика.

V Викрутити чотири утримуючих гвинта плати 
датчика та зняти плату датчика.

5.5 Плата датчика
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Роз’єднайте всі електричні дроти плати 

датчика.

V Викрутити чотири утримуючих гвинта плати 
датчика та зняти плату датчика.

5.6 Плата керування
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Вставити у регулюючому боксі плаский кабель 

до плати підключення, плати датчику, а також 
модульний кабель до плати дисплея.

V Витягнути вгору плату керування..

5.7 Обмежувач пускового току
V Вимкнути тепловий насос за допомогою 

вбудованого робочого вимикача.
V Зніміть передню кришку.
V Розділити електричні підключення до 

обмежувача пускового току
V Викрутити утримуючі гвинти обмежувача 

пускового току та витягнути вперед обмежувач 
пускового току.

5.8 Очисний фільтр
V Вимкнути тепловий насос.
V Закрити запірний кран на очисному фільтрі.
V Відкрутити бокову кришку.
V За допомогою кліщів (входять в обсяг 

постачання до теплового насосу) витягнути 
запобіжне кільце.

V Витягнути очисний фільтр.

5.9 3-ходовий поворотний клапан
V Вимкнути тепловий насос.
V Спорожніть контур опалення та систему гарячої 

води.
V Натиснути блокуючу кнопку на підключені 

двигуна та відгвінтить двигун від реверсивного 
клапану (штиковий затвор).

V Викрутити гніздо клапану.

Для того щоб не змішати дроти при 
повторному підключенні:
V Позначте проводку
-або-
V Підключити кожен дріт до плати 

підключення одразу після 
розділення.

Для того щоб не змішати дроти при 
повторному підключенні:
V Позначте проводку
-або-
V Підключити кожен провід до карти 

підключення одразу після 
розділення.
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 Приладдя
Приладдя

Дані вимірювання температурного датчика GT1 ... GT11

Електричне з'єднання дротами WPS 6 ... 11 K

5 Плата підключення

°C ΩGT... °C ΩGT... °C ΩGT... °C ΩGT...

–40 154300 –5 19770 30 3790 65 980

–35 111700 0 15280 35 3070 70 824

–30 81700 5 11900 40 2510 75 696

–25 60400 10 9330 45 2055 80 590

–20 45100 15 7370 50 1696 85 503

–15 33950 20 5870 55 1405 90 430

–10 25800 25 4700 60 1170

30

111

MB1

117

98 118 119

EK2 HR3

EK1 VVP 96

HR1 HR1

VXV
M

113

118

119

117

98

HR2

MB1

HR2

111 ZH P3 P2

ZH

6 720 611 660-51.3O

STSp

FB
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 Приладдя
6 Внутрішне підключення датчиків

Пояснення до малюнка 5 та 6:
EK1 Захисний автомат догрівача (електропатрон)
EK2 Кнопка Reset для захисту від перегріву 

догрівача  (електропатрон)
FB Функціональні містки (заводська установка)
GT3 Датчик температури гарячої води 

(внутрішній) 
GT6 Датчик температури компресора 
GT8 Датчик температури подаючої лінії опалення 
GT9 Датчик температури для зворотньої лінії 

опалення (внутрішній) 
GT10 Температурний датчик вхідної лінії соляного 

розчину зовнішньго земляного контуру 
GT11 Температурний датчик вихідної лінії соляного 

розчину зовнішньго земляного контуру 
HP Реле тиску сторони високого тиску
J1 З'єднання з платою керування
LP Реле тиску сторони низького тиску
MB1 Захист двигуна з перезапуском компресора
P2 Нагрівальний насос
P3 Насос зовнішнього контуру соляного розчину
STSp Керування, час блокування
SERVICE Діагноз-інтерфейс
VVP Плата наведеного струму
VXV Серводвигун для 3-ходового клапану
ZH Електричний догрівач
96 Запобіжний автомат теплового насосу
98 Обмежувач пускового струму (відсутній у 

WPS 6 K)
111 Компресор
113 Плата підключення
117 Захист компресора
118 Захист догрівача (електропатрон) ступінь 1
119 Захист догрівача (електропатрон) ступінь 2

* Насос для соляного розчину Р3 у приладі WPS 11 K 
має інтегрований захист двигуна. Прилади WPS 6 ... 
9 K в цьому місці мають перемичку (між P3-L та 
COMP-MB2).

������ ��� ��� ���	 ���� 
� ��
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 Приладдя
Електричне з'єднання дротами WPS 6 ... 17

7 Плата підключення

6 720 611 660-15.3O

111

MB1

117

98 118 119

EK2 HR3

EK1 96

HR1 HR1

VXV
M

113

118

119

117

98

HR2

MB1

HR2

111 ZH P3 P2

ZH STSp

FB
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 Приладдя
8 Внутрішне підключення датчиків

Пояснення до малюнка 7 та 8:
EK1 Захисний автомат догрівача (електропатрон)
EK2 Кнопка Reset для захисту від перегріву 

догрівача (електропатрон)
FB Функціональні містки (зі заводу)
GT6 Датчик температури компресора 
GT8 Датчик температури подаючої лінії опалення 
GT9 Датчик температури для зворотньої лінії 

опалення (внутрішній) 
GT10 Температурний датчик вхідної лінії соляного 

розчину зовнішнього земляного контуру 
GT11 Температурний датчик вихідної лінії соляного 

розчину зовнішнього земляного контуру
HP Реле тиску сторони високого тиску
J1 З'єднання з платою керування
LP Реле тиску сторони низького тиску
MB1 Захист двигуна з перезапуском компресора
P2 Нагрівальний насос
P3 Насос зовнішнього контуру соляного розчину
STSp Керування, час блокування
SERVICE Діагноз-інтерфейс
VXV Серводвигун для 3-ходового клапану
ZH Електричний догрівач
96 Запобіжний автомат теплового насосу
98 Обмежувач пускового струму (відсутній у 

WPS 6)
111 Компресор
113 Плата підключення
117 Захист компресора
118 Захист догрівача (електропатрон) ступінь 1
119 Захіст догрівача (електропатрон) ступінь 2 

* Насос для соляного розчину Р3 у приладах WPS 11 
... 17 має інтегрований захист двигуна. Прилади 
WPS 6 ... 9 в цьому місці мають перемичку (між P3-L 
та COMP-MB2).d

GT6 GT8 GT9 GT10 GT11 HP LP
6 720 611 660-14.1O
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