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Теплові насоси грунт-вода, 
вода-вода з інвертором
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Çàãàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ òåïëîâîãî 

íàñîñó.

Âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ ïî óñòàíîâö³ ³ 

åêñïëóàòàö³¿ òåïëîâîãî íàñîñó. Âàæëèâî, 

ùîá öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóëà ïåðåãëÿíóòà!

Çàãàëüí³ ³íñòðóêö³¿ ç âñòàíîâëåííÿ òåïëîâèõ 

íàñîñ³â.

Îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ïî  

òåëåôîíó

Ми залишаємо за собою право на технічні і конструктивні зміни!
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1 . 6 .    Ñ ó ø ê à   ï ð è ì ³ ø å í ü  ò à  
ê î í ñ ò ð ó ê ö ³ é

Тепловий насос не призначений для сушки 
приміщень та конструкцій. Для цього необіхдно 
використовувати спеціальне обладнання.

1.7. Òåõîáñëóãîâóâàííÿ òà äîãëÿä

Регулярне технічне обслуговування, а також огляд і 
технічне обслуговування всіх важливих компонентів 
системи гарантує  надійну і економічну роботу в 
довгостроковій перспективі. Ми рекомендуємо 
укласти контракт на технічне обслуговування з 
відповідними обслуговуючими компаніями.

1.8. ×èñòêà

При необхідності, тепловий насос  IPump T3-13 
можна протирати вологою ганчіркою. Використання 
миючих засобів не рекомендується.

1.9. Âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ 

êîìïîíåíò³â

Монтаж додаткових компонентів, які не були 
випробувані з обладнанням можуть погіршити 
роботу. Ми не несемо відповідальності у разі 
шкоди, заподіяної з цієї причини  і гарантія стає 
недійсною .

11.. Çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ

1 . 2  .  Çàã à ëüí à  ³  í ô î ð ì à ö ³ ÿ

Купивши цю систему, Ви гарантовано придбали 
сучасну і високопродуктивну систему опалення. 
Система перевірки якості продукції на заводі 
гарантують Вам технічно досконале обладнання. 
Будь ласка, прочитайте цю документацію уважно. 
Вона містить важливу інформацію для правильної 
установки і безпечної та економної роботи 
системи.

1 .3. Ïðàâèëà  ç   òåõí³êè áåçïåêè

Монтаж і технічне обслуговування обладнання 
може бути небезпечним через високий тиск в 
системі, високу температуру та електричний 
струм, тому монтаж може бути здійснено тільки 
уповноваженим кваліфікованим персоналом. 
Теплові насоси можуть бути встановлені тільки 
кваліфікованими інсталяторами та введені в 
експлуатацію представниками компанії IDM-
Energiesysteme GmbH.

При встановленні  теплового насосу, система 
повинна бути відключена і мають бути вжиті 
заходи проти випадкового включення. Крім того, 
мають бути дотримані всі інструкції та правила з 
техніки безпеки відповідно до місцевих норм, та  
до інформації що міститься на наклейках.

1.4. Çáåð³ãàííÿ

Компоненти теплового насосу не повинні 
зберігатися ззовні. Теплові насоси не повинні 
зберігатися в приміщеннях з підвищеною 
вологістю або запилених.

1.5. Øóì

Теплові насоси IPump T3-13  дуже тихі в роботі 
завдяки своїй конструкції. Однак важливо, щоб 
теплонгенератор  був розташований якнайдалі від 
житлових кімнат. Також мають бути встановлені 
шумо-теплоізоляційні двері.
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Загальна фнформація

1.10. Òðàíñïîðòóâàííÿ
Щоб уникнути пошкоджень при транспрортуванні, 
тепловий насос має бути транспортований до 
місця встановлення в запакованному стані на 
дерев'яних палетах. 

Транспортування теплового насосу сходами

Транспортування теплового насосу сходами 
здійснюється за допомогою спеціального візка. 
Для забезпечення безпечного траспортування 
необхідна присутність декількох людей. Якщо 
транспортування тепловго насосу неможливе на 
дерев'яному піддоні, необхідно переконатись, що 
насос не буде пошкоджено без обриштування. 

При транспортуванні теплового насосу iPump T 
3-13, кут його нахилу не має перевищувати  45°

Візок для сходів

Транспортування насосу  iPump T 3-13

Перевезення за допомогою рокли

Перевезення за допомогою кари
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Çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ

1.11. Ì³ñöå âñòàíîâëåííÿ 1.12. Çàõèñò íàâêîëèøüíîãî ñåðåäîâèùà

1.13. Ñòàíäàðòè ³  äèðåêòèâè

Òåïëîâ³ íàñîñè ÿâëÿþòü ñîáîþ åëåêòðîííå

îáëàäíàííÿ, âèãîòîâëåíå ç âèñîêîÿê³ñíèõ

ö³ííèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè

óòèë³çîâàí³ ÿê çâè÷àéíå ïîáóòîâå ñì³òòÿ, ¿õ

íåîáõ³äíî óòèë³çóâàòè ïðîôåñ³éíî çã³äíî ç

âèìîãàìè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.

Áåç ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿, êð³ì ñàíêö³é äëÿ

ïîðóøíèêà, âîíè ìîæóòü çàâäàòè

åêîëîã³÷íîãî çáèòêó ³ øêîäè äëÿ âàøîãî

çäîðîâ'ÿ.

- Ãàç â³ä õîëîäîàãåíò³â íå ïîâèíåí âèäàëÿòèñÿ â

ñõîäîâ³ ê³ìíàòè, âíóòð³øí³ äâîðè àáî äðåíàæí³

ñèñòåìè é áóä³âë³.

- Ó ðàç³ íåáåçïåêè, ç ïðèì³ùåííÿ ïîòð³áíî íåãàéíî

âñ³õ åâàêóþâàòè.

- Òåïëîâ³ íàñîñè íå ñë³ä âñòàíîâëþâàòè â

ïðèì³ùåííÿõ ç ï³äâèùåíîþ âîëîã³ñòþ àáî â

æèòëîâèõ ê³ìíàòàõ ÷è âèáóõîíåáåçïå÷íèõ

ïðèì³ùåííÿõ.

- Ó ðàç³, ÿêùî ïðèðîäíà âåíòèëÿö³ÿ â³äñóòíÿ,

ïîâèííà áóòè ïåðåäáà÷åíà ìåõàí³÷íà âåíòèëÿö³ÿ.

Ìåõàí³÷íà âåíòèëÿö³ÿ ïîâèííà áóòè îáëàäíàíà

íåçàëåæíèì ïðîòèàâàð³éíèì êåðóâàííÿì ïîçà

ìàøèííèì ïðèì³ùåííÿì.

- Òåïëîâ³ íàñîñè íå ïîâèíí³ âñòàíîâëþâàòèñÿ â

ïðèì³ùåííÿõ ç âèñîêèì ð³âíåì åëåêòðîìàãí³òíîãî

âèïðîì³íþâàííÿç ³íøèõ óñòàíîâîê.

Çâåðí³òü óâàãó, ùî äëÿ óñòàíîâêè òåïëîâîãî 
íàñîñà ñë³ä äîòðèìóâàòèñü âñ³õ
íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ïðàâèë ïî 
óñòàíîâö³ òðóáîïðîâîä³â, ïðàâèë ïî 
çàïîá³ãàííþ íåùàñíèõ âèïàäê³â òà ïðàâèë 
òåõí³êè áåçïåêè ïðè ìîíòàæ³ 
òðóáîïðîâ³äíèõ
ñèñòåì òà åëåêòðîòåõí³÷íèõ êîìïîíåíò³â ç 
îáëàäíàííÿì, à òàêîæ ³íñòðóêö³é ïî 
åêñïëóàòàö³¿ äàíîãî íàñîñó.

- загальні діючі правила по запобіганню
нещасних випадків та правила техніки безпеки

- правила з охорони навколишнього
середовища

- положення та правила професійної асоціації
СС.

- чинні законодавства, стандарти, керуючі
принципи і положення, наприклад, DIN, EN,
DVGW, VDI і VDI

- постанови місцевих компаній з утилізації

- Òåïëîâ³ íàñîñè IPump T3-13 ïîòð³áíî
âñòàíîâëþâàòè â òåïëî³çîëüîâàí³é ê³ìíàò³
óçãîäæåí³é ç ôàõ³âöåì ô³ðìè.
(Òåìïåðàòóðà â ïðèì³ùåíí³
ïîâèííà áóòè â³ä 5 ° C äî 25 ° C).

Äî íèõ êð³ì òîãî íàëåæàòü:
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General information

Seite 1/1 Revision 1.2 

IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol 
Phone: 0043 4875/6172-0, Fax: 0043 4875/6172-85 
E-Mail: team@idm-energie.at, Homepage: www.idm-energie.at
UID-Nr.: ATU 433 604 0 

Declaration of Conformity (Original copy) 
IDM-Energiesysteme GmbH, Seblas 16-18, A-9971 Matrei East Tyrol, confirms, that device(s) referred to below in the version put 
into circulation by us satisfies/satisfy the requirements of the EC Directives, EC Safety Standards and product-specific EC 
Standards. 
The basic components of IDM heat-pumps are condenser, evaporator, pipelines, liquid receiver, valves, surge drum and 
compressors. General technical Data you can find on the nameplate. A change to the device(s) not authorized by us will render this
declaration invalid. 

EC Directives

Low Voltage Directive 
(2014/35/EU) 

EMC Directive 
(2014/30/EU) 

Ecodesign Directive 
(2009/125/EC)

Energy Labeling Directive 
(2010/30/EU) 

Pressure Equipment Directive  
(2014/68/EU) 

Details EC-PED (2014/68/EU) 
Fluid group: 2 
Categorie:  I 
valuation procedure:  Modul A 

Amongst others, the following harmonized 
standards have been considered analogously 
EN 378 
EN 14511 
EN 12102 
EN 9614-2 
EN 60335-1 
EN 60335-2-40 
EN 62233 
EN 55014-1/2 
EN 61000-3-2/3 

Concerning following products: 

 Air to water heat pump 
iPump A 3-11 

Brine to water heat pump 
iPump T 3-13 

Details on the type, year, serial number and other technical data you can find on the name plate. 

Documentation officer: 
IDM-Energiesysteme GmbH 
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16-18

Matrei i.O,  September 28th, 2016    Andreas Bachler, Technical Director 

1.14. Äåêëàðàö³ÿ
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22. Îïèñ

2.1. Îïèñ
Тепловий насос iPump T 3-13  - це компактний 
тепловий насос типу грунт-вода/вода-вода з 
частотним регулюванням потужності компресора 
та напругою в 400 В.
Тепловий насос має повну гідравлічну 
комплектацію та включає в себе 
високоефективний компресор з частотним 
регулюванням потужності, трьохходовий клапан 
опалення/ГВП, розширювальний бак, усі необхідні 
електричні пристрої, усі необхідні датчики та 
емальований бойлер на 200 л.
Система управління NAVIGATOR 2.0 забезпечує 
ефективну роботу теплового насосу.
Система теплового насосу за необхідністю 
контролюється та обладнана різними функціями 
моніторингу, безпеки та звітності.
NAVIGATOR 2.0 оснащений безліччю додаткових 
функцій, наприклад таких, як Smart Grid, 
дистанційне управління чи управління через 
смартфони. Вбудовано тепловий лічильник. 
7" кольоровий сенсорний дисплей NAVIGATOR 2.0 
дозволяє дуже просто керувати тепловим насосом 
iPump. Є можливість зняття цього дисплею для 
встановлення в більш зручному місці. 
Для легкого переміщення, iPump T 3-13 можливо 
розбирати на частини.
Підключення розсольного контуру можна 
здійснювати з правого або з лівого боків. 
Електричні підключення та підключення для 
опалення та гарячої води розташовані зверху. 
Тепловий насос iPump T 3-13 відповідає діючим 
нормам та директивам ЄС, поставляється з 
заводу заповнений холодоагентом R410A, 
протестований на функціональність та 
герметичність.

2.2. Îáëàñòü   çàñòîñóâàííÿ

Для моновалентного опалення одно та 
багатоквартирних будинків. Будівля повинна бути 
обладнана низькотемпературною системою 
опалення (наприклад, тепла підлога або теплі 
стіни, низькотемпературні радіатори опалення). 
Тепловий насос повинен використовуватись 
тільки для побутових, а не для комерційних цілей!
Тепловий насос iPump T 3-13   працює з 
холодоагентом R410A, що циркулює в 
замкнутому контурі.  Це означає, що вплив 
холодоагенту на навколишнє середовище 
зведено до мінімуму. 

2.3. Êîìïëåêò ïîñòàâêè

- Тепловий насос зі спіральним компресором
- Iнвертор з запатентованою CIC-технологією
- Міднопаяний пластинчатий теплообмінник

(конденсатор та випаровувач)
- Осушувач фреону
- Оглядове скло для фреону
- Електронний росширювальний клапан
- Електронне релле високого та низького тиску
- Інтегрована ємність для ГВП, 200 л
- Трьохходовий клапан ГВП/опалення
- Інтегрований високоефективний насос

джерела тепла
- Інтегрований високоефектнивний насос

сторони опалення
- Розширювальний бак контуру джерела тепла
- Кольоровий 7“ сенсорний дисплей з

контролером Navigator
- Звукоізольований корпус
- Всі необхідні датчики
- Модуль пасивного холоду, як опція

2.4. Àêñåñóàðè

- Група безпеки контуру опалення
- Колектор джерела тепла для пластикових труб
- Трубопроводи Ø 25 x 2.3 мм довжиною 100 м
- Захисний теплообмінник для системи вода-вода
- Додаткова плата для NAVIGATOR Pro
- Додаткова плата для збільшення контурів

опалення
- Додаткова плата для глибинного насосу в

системі вода-вода

Чим нижча максимальна темпера-
тура подачі системи опалення, тим 
вища ефективність теплового 
насосу.
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2.5. Ðîçì³ðè

2.6.Ç'ºäíàííÿ

  1 Подача опалення 1“
  2 Зворотка опалення 1“
  3 Підключення ГВП 3/4“
  4 Підключення холодної води 
3/4“
  5 Ввід кабелів та датчиків

  6 Підключення LAN
  7 Підключення рециркуляції 
3/4“
  8 Ввід кабелів живлення

  9 Подача джерела тепла 
(з'єднання справа або зліва 1")
10  Зворотка джерела тепла 

(з'єднання справа або зліва 1")

9

10

2

1

3

4

5

6
7

8

Вид знизу

Вид спереду

Bид знизу

вид збоку /право Вид спереду

Пласкі ущільнення

Вид збоку /ліво
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2.7. Äàí³ ïðî ïðîäóêòèâí³ñòü

Тип типлового насосу Одиниця
виміру iPump T 3-13

Клас енергоефективності -
35°C / 55°C

Клас енергоефективності приготування ГВП -

кВт 6.60

кВт 1.32

Дані про продуктивність відповідно до EN 14511 [номінальна швидкість]

Теплова потужність при B0°C/W35°C 

Електрична потужність B0°C/W35°C

COP при B0°C/W35°C - 5.01

Використання з модулем пасивного охолождення

Охолоджувальна потужність при B15°C/W18°C кВт 7.60

Звукова емісія

Звукова потужність при  B0°C/W55°C відповідно  до EN 12102 дБ(A) 40.7

мм 2000 / 600 / 790

мм 2150

кг 310

Розміри 

Висота / Ширина / Глибина

Висота нахилу

Вага

Мінімальний розмір кімнати для установки1 м³ 6,82

л 200

°C 55

°C 75

Бойлер

Об'єм бойлера

Максимальна температура ГВП

Максимальна температура ГВП з електронагрівачем

Макс. разова подача гарячої води при  46°C - тепловий насос2 л 260

Макс. разова подача гарячої води при 46°C - електронагрівач3 л 356

Макс. разова подача гарячої води при 40°C  - тепловий насос2 л 315

Макс. разова подача гарячої води при 40°C  - електронагрівач3 л 432

Колектор розсольного контуру

- 3 / 5 / 6

м 300 / 500 / 600

мм 180 / 300 / 360

Кількість контурів

Загальга довжина контурів 7 кВт / 10 кВт / 13 кВт 

Довжина колектора

Кількість антифризу л 105 / 175 / 210

A++A++

A
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Тип теплового насосу
Од.
виміру iPump T 3-13

Максимальна температура подачі °C 62
- R410A

кг 3.0
Фреон
Об'єм фреону 

еквівалент CO2 - t 6.3
Масло для компресора EMKARATE RL 32-3MAF
Об'єм масла для фреону л 0.74
Кількість компресорів - 1

Інтегрований циркуляційний насос розсольного контуру Wilo Stratos Para 15/1-9
Номінальний об'ємний протік розсольного контуру (B0/W35 ΔT=5 K) м³/год 1.6
Надлишковий тиск насосу джерела тепла без теплообмінника пас.холоду кПa 70.6
Надлишковий тиск насосу джерела тепла з теплообмінником пас.холоду 64
Надлишковий тиск насосу джерела тепла в режимі пас.холоду 59.8
Втрати тиску сторони джерела тепла без модуля пасивного холоду 9.3
Втрати тиску сторони джерела тепла з модулем пасивного холоду 15.9
Втрати тиску в режимі пасивного холоду 20.1
Діаметри підключення подачі і зворотки джерела тепла R 1“AG
Інтегрований циркуляційний насос сторони опалення Wilo Stratos Para 15/1-9
Номінальний об'ємний протік сторони опалення (B0/W35 ΔT=5 K) м³/год 1.2
Надлишковий тиск насосу опалення без теплообмінника пас.холоду 76,3
Надлишковий тиск насосу опалення з теплообмінником пас.холоду 74
Втрати тиску сторони опалення без модуля пасивного холоду 8.6
Втрати тиску сторони опалення з модулем пасивного холоду 10.9
Максимальний робочий тиск сторони опалення та джерела тепла бар 3
Максимальний робочий тиск в системі ГВП бар 10
Під'єднання подачі та зворотки строни опалення R 1“

Електричні дані
Напруга для компресора В / Гц 3~ 400 / 50
Напруга для  електричного нагрівача В / Гц 3~ 400 / 50
Напруга для контролера В / Гц 1~ 230 / 50
Максимальний робочий ток компресора A 9
Максимальний робочий ток електричного нагрівача A 8.66
Головний ввідний автомат A 13
Автомат для контролера A 13
Автомат для електричного нагрівача A 13

1Якщо розмір приміщення для встановлення тепловго насосу нижчий за рекомендований, то приміщення має відповідати вимогам  EN 378 . 
212°C температура холодної води / 58°C температура баку ГВП
312°C температура холодної води  / 75°C температура баку ГВП

кПa
кПa
кПa
кПa
кПa

кПa
кПa
кПa
кПa
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2.8. Технічні  дані -  вода/вода 

Тип теплового насосу
Од.
виміру iPump T 3-13

Клас енергоефективності при опаленні -
35°C / 55°C

Клас енергоефективності при ГВП -

кВ 8.00

кВ 8.70

кВ 1.26

кВ 1.29

- 6.33

Performance data ground water application at nominal speed

Теплова потужність при W10°C/W35°C з захисним теплообмінником  

Теплова потужність при W10°C/W35°C 

Електрична потужність при W10°C/W35°C з захисним теплообмінником 

Електрична потужність при W10°C/W35°C

COP при W10°C/W35°C з захисним теплообмінником

COP при W10°C/W35°C - 6.77

Використання з модулем пасивного охолождення

Охолоджувальна потужність при  B15°C/W18°C для 

пасивного охолодження
кВ 9.00

Звукова емісія

Звукова потужність при B0°C/W55°C відповідно до EN 12102 дБ(A) 40.7

мм 2000 / 600 / 790

мм 2150

кг 310

Розміри

Висота / Ширина / Глибина

Вага

Мінімальний розмір кімнати для установки1 м³ 6,82

л 200

°C 55

Hot water tank

Об'єм бойлера

Максимальна температура ГВП

Максимальна температура ГВП з електронагрівачем °C 75

Макс. разова подача гарячої води при  46°C - тепловий насос2 л 260

Макс. разова подача гарячої води при 46°C - електронагрівач3 л 356

Макс. разова подача гарячої води при 40°C  - тепловий насос2 л 315

Макс. разова подача гарячої води при 40°C  - електронагрівач3 л 432

A++A++

A
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Description

Тип теплового насосу
Од.
виміру iPump T 3-13

°C 62
- R410A
кг 3.0
t 6.3

EMKARATE RL 32-3MAF
л 0.74
- 1-stage

Wilo Stratos Para 15/1-9
м³/год 2.16
кПa 13.4

Wilo Stratos Para 15/1-9
м³/год 1.5
кПa 71.5
кПa 68
кПa 13.6
кПa 17.1
бар 3
бар 10

Втрати тиску контуру грунтової води з захисним теплообмінником

Інтегрований насос контуру опалення

Номінальний протік контуру опалення

Надлишковий тиск контуру опалення без теплообмінника пасивного холоду

Надлишковий тиск контуру опалення з теплообмінником пасивного холоду 

Втрати тиску сторони опалення без модуля пасивного холоду

Втрати тиску сторони опалення з модулем пасивного холоду

Максимальний робочий тиск грунтового контуру та контуру опалення

Максимальний робочий тиск в контурі ГВП

Діаметр підключення подачі/зворотки опалення R 1“

V / Hz 3~ 400 / 50
V / Hz 3~ 400 / 50
V / Hz 1~ 230 / 50

A 9
A 8.66
A 13
A 13

Електричні дані

A 13

Максимальна температура подачі

Фреон
Об'єм фреону 

еквівалент CO2 -

Масло для компресора

Об'єм масла для фреону

Кількість компресорів

Інтегрований циркуляційний насос контуру грунтової води

Номінальний об'ємний протік контуру грунтової води

Напруга для компресора

Напруга для  електричного нагрівача

Напруга для контролера

Максимальний робочий ток компресора

Максимальний робочий ток електричного нагрівача

Головний ввідний автомат

Автомат для контролера

Автомат для електричного нагрівача
1Якщо розмір приміщення для встановлення тепловго насосу нижчий за рекомендований, то приміщення має відповідати вимогам  EN 378 . 
212°C температура холодної води / 58°C температура баку ГВП
312°C температура холодної води  / 75°C температура баку ГВП
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2.9. Äàí³ ïî ïðîäóêòèâíîñò³  -  ðîçñ³ë, â³äïîâ³äíî äî EN 14511

15 10 7 5 0 -5 
22,2182,3122,3122,3152,3162,31Теплова потужність [кВт]

50,495,318,295,282,289,1Електрична потужність [кВт]
20,307,317,401,508,596,6POC
96,506,644,758,755,896,9Теплова потужність [кВт]
92,123,192,182,113,152,1Електрична потужність [кВт]
14,410,597,531,645,677,7POC
17,268,220,371,315,309,3Теплова потужність [кВт]

36,085,055,045,045,015,0Електрична потужність [кВт]
23,409,415,578,594,696,7POC

15 10 7 5 0 -5 
61,1101,3131,3132,3101,3192,31Теплова потужність [кВт]

44,461,475,343,359,235,2Електрична потужність [кВт]
COP 5,26 4,44 3,96 3,68 3,15 2,51

92,541,609,612,768,710,9Теплова потужність [кВт]
45,126,116,195,106,175,1Електрична потужність [кВт]

COP 5,75 4,90 4,52 4,29 3,80 3,44
77,268,278,228,299,254,3Теплова потужність [кВт]
18,057,076,046,016,095,0Електрична потужність [кВт]
34,338,382,414,488,438,5POC

15 10 7 5 0 -5 
26,0154,2162,3181,3141,3172,31Теплова потужність [кВт]

38,485,460,457,363,378,2Електрична потужність [кВт]
COP 4,62 3,91 3,52 3,27 2,72 2,20

21,539,585,629,655,766,8Теплова потужність [кВт]
27,137,157,157,167,177,1Електрична потужність [кВт]

COP 4,88 4,29 3,96 3,77 3,42 2,98
29,219,259,219,229,212,3Теплова потужність [кВт]
09,028,047,017,066,046,0Електрична потужність [кВт]
32,345,379,321,454,440,5POC

15 10 7 5 0 -5 
21,0168,1122,3122,3141,3132,31Теплова потужність [кВт]

56,522,554,481,497,362,3Електрична потужність [кВт]
COP 4,06 3,47 3,16 2,97 2,27 1,79

39,467,504,696,642,702,8Теплова потужність [кВт]
78,129,159,199,179,189,1Електрична потужність [кВт]

COP 4,15 3,67 3,36 3,29 3,00 2,63
29,259,268,238,248,241,3Теплова потужність [кВт]
30,179,058,008,057,027,0Електрична потужність [кВт]
38,240,373,335,318,353,4POC

15 10 7 5 0 -5 
53,987,0110,3122,3171,3151,31Теплова потужність [кВт]
72,667,500,527,414,478,3Електрична потужність [кВт]]

COP 3,40 2,99 2,80 2,60 1,87 1,49
36,404,571,684,649,617,7Теплова потужність [кВт]
12,291,233,253,253,292,2Електрична потужність [кВт]

COP 3,37 2,95 2,76 2,65 2,47 2,10
58,239,298,288,219,240,3Теплова потужність [кВт]
92,102,101,150,199,019,0Електрична потужність [кВт]]
22,254,246,247,239,253,3POC
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2.10. Äàí³ ïî ïðîäóêòèâíîñò³  -  âîäà, â³äïîâ³äíî äî EN 14511

15 10 7

22,3152,3162,31HТеплова потужність [кВт]
94,202,239,1Електрична потужність [кВт]
13,510,698,6POC
00,807,857,9Теплова потужність [кВт]
62,192,122,1Електрична потужність [кВт]
33,677,679,7POC
73,327,301,4Теплова потужність [кВт]

55,065,025,0Електрична потужність [кВт]
01,696,698,7POC

15 10 7
32,3101,3192,31Теплова потужність [кВт]

81,328,234,2Електрична потужність [кВт]
COP 5,46 4,64 4,16

93,760,861,9Теплова потужність [кВт]
75,185,145,1Електрична потужність [кВт]

COP 5,95 5,10 4,72
10,361,346,3Теплова потужність [кВт]
56,026,016,0Електрична потужність [кВт]
66,460,539,5POC

15 10 7
81,3141,3172,31Теплова потужність [кВт]

15,381,357,2Електрична потужність [кВт]
COP 4,83 4,13 3,76

90,727,718,8Теплова потужність [кВт]
17,127,137,1Електрична потужність [кВт]

COP 5,08 4,49 4,15
89,221,324,3Теплова потужність [кВт]
86,066,046,0Електрична потужність [кВт]
83,417,433,5POC

15 10 7
22,3141,3132,31Теплова потужність [кВт]

29,375,311,3Електрична потужність [кВт]
COP 4,25 3,68 3,37

88,624,793,8Теплова потужність [кВт]
49,129,139,1Електрична потужність [кВт]

COP 4,34 3,86 3,54
 59,240,343,3Теплова потужність [кВт]

08,067,047,0Електрична потужність [кВт]
17,399,315,4POC

15 10 7
22,3171,3151,31Теплова потужність [кВт]

83,471,476,3Електрична потужність [кВт]
COP 3,58 3,16 3,02

66,631,709,7Теплова потужність [кВт]
72,282,222,2Електрична потужність [кВт]

COP 3,56 3,13 2,93
09,220,342,3Теплова потужність [кВт]
89,069,029,0Електрична потужність [кВт]
59,231,345,3POC
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Òåïëîâà ïîòóæí³ñòü ïðè òåìïåðàòóð³ ïîäà÷³ 35°C

Òåïëîâà ïîòóæí³ñòü ïðè òåìïåðàòóð³ ïîäà÷³  45°C
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Òåïëîâà ïîòóæí³ñòü ïðè òåìïåðàòóð³ ïîäà÷³ 35°C
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Îïèñ

2.11. Îáëàñòü çàñòîñóâàííÿ
Тепловий насос iPump T 3-13  повинен бути 
заповнений тільки розсолом або водою. Ніяка 
інша рідина не підходить для застосування. 
(якість води див. ст. 32).

Теплові насоси мають обмеження у використанні, 
які залежать від тиску та температури (див. 
діаграму). Не дозволяється перевищувати ці 
обмеження.

Примітка:
Для запобігання помилок в роботі теплового 
насосу, він обладнаний усіма необхідними 
електричними пристроями керування та безпеки.

Область застосування, розсіл

Область застосування, вода
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Мінімальна 
температура розсолу 
на вході -5°C

Температура розсолу на вході
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Максимальна потужність iPump T 3-13 може бути обмежена за допомогою 
контроллера NAVIGATOR 2.0 

Мінімальна 
температура води 
на вході 7°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 п
от

ок
у

Температура води на вході
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Îïèñ

Íîòàòêè:
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Тепловий насос iPump T 3-13 може розбиратися 
для траспортування.

Для того, щоб зняти передню панель, необхідно 
відкрутити за допомогою викрутки блокуючий 
пристрій. Блокуючий пристрій знаходиться за 
білою кришкою, приблизно на відстані 1 см. Тепер 
передню панель можна обережно 
від'єднати та підняти. Будь-ласка, зверніть увагу, 
що передня панель тримається тільки на правій та 
лівій стороні, як показано на фото.
Не дозволяється знімати передню панель, 
тримаючи за дизайнерську білу частину, як 
показано на фото нижче. В такому випадку 
передня панель може бути пошкоджена. 

Після того, як передня панель буде знята, болти, 
які тримають бокові частини, будуть вивільнені. 
Фіксуючі гвинти розташовані спереду, як 
показано на фото. Бокові частини та задня 
панель фіксуються додатковими з'єднувальними 
штифтами.  Для того, щоб їх витягнути, бокові 
частини необхідно акуратно потягнути до низу. 
Після цього, з'єднання між задньою панеллю та 
боковими частинами послаблюються, та задня 
панель може бути знята. 

Відкрийте за допомогою викрутки

З'єднувальні болти З'єднувальні штифти

3. Ðîçáèðàííÿ  òåïëîâîãî íàñîñó  iPump T 3-13
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Задня панель тримається тільки на 
фіксуючих болтах. Будь-ласка, 
будьте обережні, щоб після їх зняття 
задня панель не впала.

Тепловий насос iPump може бути 
встановлено в котельні, мінімальна 
висота  якої має бути 220 м. До 
мінімальної висоти  має бути 
додано розміри трубопроводів та 
інструменту. 

Disassemble the iPump

Задня панель тримається на основному каркасі 
за допомогою фіксуючих болтів. Ці болти 
необхідно викрутити, після чого задню панель 
можна повністю зняти з основного каркасу. 

У передній панелі теплового насосу iPump, 
електрошафа та основна плата розташовані над 
охолоджувальним обладнянням. Електрошафа 
може бути знята після від'єднання фіксуючих 
болтів. 

Електрошафа захищена тросом безпеки від 
випадкового падіння.
У будь-якому випадку, слідкуйте, щоб 
електрошафа не впала після зняття болтів.

Зняття фіксуючих болтів

Зняття фіксуючих болтів
Трос безпеки

Контргайка
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При відкучуванні фітингів, будь-
ласка переконайтесь, що електричні 
кабелі не пошкоджені.

Усі гідравлічні трубопроводи 
ізольовані. В разі необхідності 
зняття ізоляції при демонтажі 
теплового насосу iPump, вона має  
обов'язково бути
привідновлена  повторному монтажі. 

Disassemble the iPump

Для зняття захисного тросу потрібно відкрутити 
контргайку. (див. фото)
Якщо зовні панелі зняті, усі гідравлічні лініїї 
з'єднання між охолоджувальним обладнням та 
баком з гарячою водою мають бути послаблені.

Хомут зворотнього трубопроводу можна 
відкрутити за допомогою викрутки та зняти. Після 
цього зворотній трубопровід може бути від'єднано 
від баку з гарячою водою.  Хомут знаходиться під 
ізоляцією Armaflex. Для того, щоб відкрити 
затискач шлангу, ізоляцію необхідно опустити 
вниз.

Кріплення трубопроводу можна зняти за 
допомогою розвідного ключа.  Кріплення 
знаходиться в передній частині насосу з правої 
сторони під електрошафою. Під кріпленнями 
розташований проточний нагрівач.

Трубопровід захищено ізоляцією Armaflex. Для 
того, щоб дістатися до кріплень, ізоляцію 
необхідно зняти. Після монтажу ізоляцію 
необхідно обов'язково знову відновити.

Ізоляція

затискач шлангу зворотка

трубопровід проточний нагрівач

Armafl ex ізоляція
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Disassemble the iPump

Електромережі між електрошафою та баком з 
гарячою водою повинні бути вимкнені.
Датчики B47 та B48 вмонтовані в погружну гільзу 
з затискачем

Датчик B33 розташовано під ізоляцією. Датчик 
необхідно витягувати обережно.

З'єднувальний кабель реле протоку B2 та LAN 
мережа для myIDM повинні бути відключені.
Штекер для 3-х ходового клапану має бути 
від'єднано.

B48

B47

LAN мережа

B2

B33

LAN мережа 

Датчик гарячої води 
B47 нижня частина

Датчик B33

Штекер для 3-х 
ходового 
клапану

Після траспортування та монтажу 
теплового насосу усі з'єднання 
мають бути поновлені. Усі описані 
вище датчики повинні бути 
вмонтовані в погружні гільзи. 

Датчик гарячої води B48

Реле протоку B2

Роз'єм для 3-х ходового клапану
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Після транспортування теплового 
насосу iPump у котельню, монтаж 
відбувається у зворотньому 
порядку.

Disassemble the iPump

З'єднувальні болти на передній частині

З'єднувальні болти на задній частині

Охолоджувальне обладнанняБак гарячої води

Дерев'яні балки

Висування електрошафи 

Після зняття фікусуючих болтів, тепловий насос 
iPump можна розібрати. Бак для гарячої води та 
охолоджувальне обладнання необхідно 
переносити окремо.

На основному каркасі теплового насосу на 
передній частині є шість болтів та на задній 
частині - чотири.  Для від'єднання болтів на 
передній частині необхідна допомога другої особи. 

Після того, як усі болти зняті, бак для гарячої води 
може бути від'єднаний від охолоджувального 
обладнання. Для запобігання пошкодження 
з'єднань, рекомендовано знизу під баком для 
гарячої води підставити дерев'яні балки (дивись 
фото нижче).  

Для транспортування бака для 
гарячої води та охолоджувального 
обладнання не передбачено 
окремих ручок чи тримачів. Для 
запобігання травмування вико- 
ристовуйте рукавички. Також 
рекомендовано користуватись 
безпечним взуттям та захисною 
каскою.
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Хоча й гофра з кабелями достатньо  
довга, необхідно  слідкувати, щоб при 
траспортуванні передньої частини, 
з'єднання електрошафи або блоку 
управління не вивалились.

Disassemble the iPump

3.1. Ï³äêëþ÷åííÿ áëîêó óïðàâë³ííÿ

При доставці, блок управління тепловго насосу 
iPump не підключений. З'єднувальний кабель до 
блоку управління прикріплений всередині 
передньої панелі кабельною стяжкою.

Чорний кабель підключений до USB порту. 
З'єднувальні кабелі знаходяться всередені гофри. 
Гофра буде прикріплена стяжкою у електричній 
шафі. 

Внутрішня сторона передньої частини з кабелями

Перед тим, як підключати кабель, гофру 
необхідно послабити.

Для цього можна скористатись будь-яким 
невеликим інструментом

Окремі з'єднувальні кабелі будуть підключені, як 
показано на фото нижче.

Кабель LAN мережі може бути поміщений  у кабельний 
канал. 
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Тепловий насос iPump A 3-11 повинен бути 
встановлений у теплоізольованій кімнаті 
кваліфікованими спеціалістами. Температура в 
приміщенні повинна бути від 5°C до 25°C.

Дотримуйтеся вимог щодо встановлення в 
приміщенні відносно до EN 378.

Не допускається встановлювати обладнання в 
приміщеннях з підвищеною вологістю, або в 
запилених місцях чи у приміщеннях, де є 
небезпека вибуху.

Щоб уникнути передачі шуму через корпус, 
тепловий насос повинен бути встановлений на 
рівній і міцній поверхні (бетонні плити або щось 
аналогічне). У разі виконання плаваючої стяжки, 
стяжку та звукоізоляцію слід встановити під 
тепловим насосом для забезпечення низького 
рівня шуму під час його експлуатації.

Мають бути дотримані відповідні закони, правила 
і стандарти, такі як EN 378 частина 1 та 2, а 
також BGR 500.

1
2

3
4

1
2

3
4

1. бетонне покриття
2. шумоізоляція
3. стяжка
4. заглиблення 

мін. 600 мм

м
ін

. 6
00

 м
м

75
0 
м
м

600 мм

Вигляд зверху

З правої та передньої сторони 
теплового насоса необхідно 
забезпечити доступ глибиною 600 
мм. (див. малюнок).

4. Ìîíòàæ
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B36
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B33

B48
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B2

M64

B47B47B47

B31

HC (A)

M15 

Контур грунтової води

Захисний 
тепло-
обмінник

RE
OS

Доступний як аксесуар

Альтернатива

Гаряча вода

Холодна вода

iPump T

При використанні прямого опалювального 
контуру 25 % сервоприводів має бути відкрито.
Виняток: Системи з Navigator Pro!

iPump T 3-13 з прямим контуром опалення та рецеркуляцією гарячої води

Тепловий насос iPump T 3-13 обладнаний новітньою інверторною технологією. Тому, контур опалення 
можливий без буферної ємності! Немає необхідності у додатковому насосі та 3-х ходовому клапані. В 
прямому опалювальному контурі має бути встановленно перепускний клапан для уникнення 
тактування теплового насосу. При використанні прямого опалювального контуру 25 % сервоприводів 
має бути відкрито. В опалювальних системах з Navigator Pro немає необхіності у виконанні умови по 
відкриттю сервоприводів! На стороні опалення необхідно обов'язково встановити групу безпеки та 
розширювальний бак. Як показано на схемі,  можливо встановити додатковий циркуляційний контур 
для контуру опалення. 

Доступний як аксесуар
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Холодна
вода

iPump T

При використанні прямого опалювального контуру 25 % 
сервоприводів має бути відкрито.
Виняток: Системи з Navigator Pro!

Ìîíòàæ

iPump T 3-13 з прямим контуром опалення, охолодження та рецеркуляцією гарячої води

Тепловий насос iPump T 3-13 обладнаний новітньою інверторною технологією. Тому можливий прямий 
контур опалення. Немає необхідності у додатковому насосі та 3-х ходовому клапані. В прямому 
опалювальному контурі має бути встановленно перепускний клапан для уникнення тактування 
теплового насосу. При використанні прямого опалювального контуру 25 % сервоприводів має бути 
відкрито. В опалювальних системах з Navigator Pro немає необхіності у виконанні умови по відкриттю 
сервоприводів!  На стороні опалення необхідно обов'язково встановити групу безпеки та 
розширювальний бак. Як показано на схемі,  можливо встановити додатковий циркуляційний контур 
для контуру опалення. 

Тепловий насос iPump T 3-13  з контуром охолодження може працювати без буферу охолодження. Для 
контролю точки роси повинен бути встановлений датчик вологості!

M15 

Контур грунтової води

Доступний як аксесуар
Доступний як аксесуар

Захисний 
тепло-
обмінник
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Гаряча вода

Холодна вода

iPump T

RE (C)

доступно для усіх 
контурів опалення

FS

HC (C)

iPump T 3-13  з прямим контуром опалення, охолодження, рецеркуляцією гарячої води та 
одним змішувальним контуром.

Тепловий насос iPump T 3-13 обладнаний новітньою інверторною технологією. Тому можливий 
прямий контур опалення. Немає необхідності у додатковому насосі та 3-х ходовому клапані. В 
прямому опалювальному контурі має бути встановленно перепускний клапан для уникнення 
тактування теплового насосу. При використанні прямого опалювального контуру 25 % сервоприводів 
має бути відкрито. Технічно є можливість реалізації додаткового змішувального контуру. У цьому 
випадку необхідно встановити додаткові датчики для обох контурів.

IВ опалювальних системах з Navigator Pro немає необхіності у виконанні умови по відкриттю 
сервоприводів!  На стороні опалення необхідно обов'язково встановити групу безпеки та 
розширювальний бак. Як показано на схемі,  можливо встановити додатковий контур для контуру 
опалення. Тепловий насос iPump T 3-13  з контуром охолодження може працювати без буферу 
охолодження. Для контролю точки роси повинен бути встановлений датчик вологості!

При використанні прямого опалювального контуру 25 % 
сервоприводів має бути відкрито.
Виняток: Системи з Navigator Pro!

Доступний як аксесуар
Доступний як аксесуар

M15 

Контур грунтової води

Захисний 
тепло-
обмінник
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Ìîíòàæ

4.1. Ï³äêëþ÷åííÿ îïàëåííÿ
Мають бути дотримані спеціальні закони, 
нормативні акти та стандарти для приміщення 
котельні, а також для систем трубопроводів 
теплових насосів.

- Важливо, щоб грязьовий фільтр встановлювався
на зворотці теплового насосу
- Запобіжні пристрої і розширювальні баки для

закритих опалювальних систем повинні бути 
встановлені згідно стандарту EN 12828.

- Розміри труб повинні відповідати необхідним
об'ємним протокам (дивись розділ технічні дані).
- Розповітрювачі повинні бути 

встановлені на найвищих з'єднувальних точках, а 
також передбачені варіанти дренажу в нижніх 
точках.
- Щоб уникнути втрат тепла, трубопроводи повинні
бути ізольовані за допомогою відповідного
матеріалу.

Дифузії кисню
В системах опалення з пластиковими 
трубопроводами, які не є дифузійно-щільними, 
може з'явитися корозія на сталевих деталях, 
сталевих радіаторах або резервуарах через 
дифузію кисню.

Об'єктом корозії можуть бути деталі в 
конденсаторі, що може стати причиною втрати 
тепла теплового насосу або помилок по високому 
тиску. 
З цієї причини слід уникати використання відкритих 
систем опалення або сталевих труб в поєднанні з 
пластиковими трубами, які не мають 
антидифузійного захисту.

Якість води

Залежно від якості води в опалювальній системі 
може виникнути вапняний наліт (покриття, що 
переважно складається з карбонату кальцію) на 
поверхні теплообмінника.

Якщо вода буде з високим вмістом гідрокарбонату 
кальцію існує підвищений ризик утворення 
вапняного нальоту. До заповнення опалювальних 
систем, існують дуже чіткі вимоги щодо якості 
опалювальної води. Європейський стандарт EN 12 
828, ÖNORM H 5195 і директива VDI 2035 повинні 
бути дотримані.)

Ця директива стосується наступного:

Декальцінація/Демініралізація
Найбільш підходящою процедурою для уникнення 
кальцінації є декальцінація та демінералізація. При 
цьому іони кальцію і магнію видаляються з води.

Використання дощової води
Простий та економічний варіант у запобіганні 
кальцінаціїї  - це використання дощової води. Але 
дощова вода може бути кислою, іншими словами 
агресивною до компонентів системи. 
Рекомендовано провести тест на рівень pH. РІвень 
pH має бути у межах від 8.2 до 9.5.

У разі ремонту
У разі необхідності зливу систем опалення та 
ємності теплового насосу iPump T 3-13 через 
ремонтні роботи, система повинна бути знову 
наповнена обробленою водою. Альтернатива  - 
вода, що зливається може бути збережена та 
використана знову.

Існуючі системи опалення
Для запобігання забруднення і замулювання, вже 
існуюча система опалення повинна бути ретельно 
промита!

Наповнення та спорожнення
Для зручного наповнення та зливу, тепловий насос 
споряджений спеціальними клапанами.
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4.2. Ìîíòàæ ñòîðîíè äæåðåëà òåïëà
Зазвичай,  фітінг для труби з розсолом знаходиться на правій сторони. Але за бажанням ці 
з'єднанння можна реалізувати і на лівій стороні.  Труба для впуску розсолу (верхня труба) повинна 
бути вкорочена з 450 мм до 285 мм. Після цього труби повинні бути ізольовані Armaflex ізоляцією.

Не згинайте труби з розсолом

Вигляд спереду на правій стороні 
(стан при поставці)

Якщо труба для розсолу не вкорочена для під'єднання з лівого боку, то вона 
зігнеться, що може призвести до погіршення протоку через тепловий насос.

4.3.  Ìîíòàæ Ã ÂÏ
Монтаж гідравлічних систем здійснюється за 
вказаними схемами. Бак для гарячої води 
придатний для питної води (рівень рH > 7,3) 
відповідно до DIN 50930-6.  Трубопроводи можуть 
бути виготовлені з оцинкованих труб, з 
нержавіючої сталі, мідних або пластикових труб. 
З'єднання мають бути герметичними. Компоненти 
групи безпеки відповідно до DIN 1988  та DIN 4753 
повинні бути встановлені на лініїї холодної води 
(див.малюнок).  Має бути дотримано рівень 
робочого тиску 10 бар. При необхідності має бути 
встановлений редуктор тиску.

Сепаратор бруду знаходиться на лінії холодної 
води. У разі жорсткої води слід встановити 
пом'якшувач.

1

2

1...Редуктор тиску (тільки не більш ніж 6 бар)
2...Спускний клапан
3...Зворотній клапан
4...Монометр 1/2“ 
5...Запірний клапан
6...Мембранний запобіжний клапан

3 4 5 6

2

Вигляд спереду на лівій стороні
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3+N 400В / 50Гц

230В / 50Гц

3+N 400В / 50Гц
ПІдключення глибинного насосу

Силове підключення

Підключення контроллера

Рекомендація: підключити 
теплове реле глибинного насосу

55. Åëåêòðè÷íå ï³äêëþ÷åííÿ

5.1. Åëåêòðîæèâëåííÿ
Електричне підключення повинно бути зареєстроване відповідною енергопостачальною компанією.

Щоб забезпечити нормальне функціонування теплового насоса, напруга в мережі повинна бути 400 В 
± 10%. При необхідності, зв'яжіться з Вашим місцевим електропостачальником.

ПЗВ (пристрій захисного підключення) для даного тепловога насосу не потрібен. Достатньо 
звичайного заземлення. Тепловий насос має бути підключено до окремого автомату.

Тепловий насос, Type A:
Може бути реалізовано як AC- and DC-чутливий Type A (IΔN ≥ 30 mA).

Тепловий насос, Type B:
This must be designed as an all current sensitive Type B (IΔN ≥ 30 mA).

Тепловий насос, Type Bfq:
This must be designed as an all current sensitive Type Bfq time-delayed (IΔN ≥ 300 mA).

The specifi ed FI-types related to the heat pump excluding externally connected components
(see Installation instructions, data sheets).

For the main current circuit as a result of the occurring starting currents, circuit breakers with a tripping 
characteristic curve type „C“ or „K“ must be used.

For the control circuit and the optional electric auxiliary heater, circuit breakers with a tripping characteristic 
type „B“ or „Z“ are suffi cient.

The electrical connection- and supply cables must be designed as copper cables.

For electrical details see the wiring diagram.
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Electrical assembly

5.2. Ä³àãðàìà ï³äêëþ÷åííÿ

Центральний блок управління знаходиться в 
задній частині передньої панелі тепловго насосу 
iPump. Усі з'єднання на центральному блоці є 
з'йомними. Блок управління інтерфейсом для 
NAVIGATOR 2.0, який інтегрований в передній 
частині, підключений до центрального блоку 
кабелем довжиною 1,5 м.
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electrical assembly

5.3. Ï³äêëþ÷åííÿ æèâëåííÿ
Усі кабелі живлення розташовані у верхній частині 
тепловго насосу. Деталі дивіться на діаграмі. 
Напруга контролера: 230 В / 50 Гц
Напруга силової частини: 400 В / 50 Гц

5.4.Ï³äêëþ÷åííÿ äæåðåëà òåïëà
Перерізи кабелів електроживлення для насосу 
контуру розсолу і насосу грунтових вод, повинні 
бути розраховані відповідно до електричної 
схеми.

5.5. EMC   Ñóì³ñí³ñòü
Кілька зауважень щодо ЕМС: Електромагнітна 
сумісність з року в рік вимагає
додаткових робіт досвідчених виробників сучасної 
електротехніки та електроніки.
Так як кількість електронних пристроїв у нашому 
житті постійно збільшується, число потенційних 
постачальників також зростає. Електричні
з'єднання з джерелами електроенергії, 
проміжними трансформаторами та кінцевими 
пристроями, генерують невидимий для нас
"електро-смог".
Він впливає на всі системи, як біологічні (на нас як 
на живі істоти), так і на технічні електричні 
системи. Вони генерують небажані витоки струмів, 
які можуть мати різні ефекти.
Як він впливає на біологічні системи можна тільки 
здогадуватися, але наслідки для електротехнічних 
систем є передбачуваними, а в гіршому випадку, 
їх добре видно.
Несправності можуть мати різні ефекти:

- Короткострокові помилки вимірювання
- Постійні помилки вимірювання
- Короткострокове переривання з'єднань для
передачі даних
- Постійне переривання з'єднань для передачі

даних
- Втрати даних
- Пошкодження обладнання
Потенційними джерелами перешкод є по суті всі
технічні електричні системи, наприклад,
- котушки контакторів, електродвигуни,
перетворювачі
- живлення від мережі і високовольтні лінії і т.д.
- обладнання з різними засобами впливу
(гальванічним, індуктивним, ємнісним, за
- допомогою випромінювання).

З нашого боку зроблено все, щоб блок управління 
Navigator працював без перешкод (апаратне 
забезпечення, проектування, EMC сумісність, 
мережевий фільтр та ін.).

Система має бути підключена та 
введена в експлуатацію тільки, якщо 
заповнена рідиною, в іншому 
випадку  насос буде працювати в 
суху.

При демонтажу передньої частини, будь 
ласка, зверніть увагу, що з'єднувальний 
кабель між панеллю керування і центральним 
блоком має всього лише 1,5 метри. Будь 
ласка, переконайтеся, що з'єднувальний 
кабель не натягується при знятті передньої 
панелі. Коли передня панель буде повністю 
знята, з'єднувальний кабель повинен бути 
відключений від мережі.

- Перед введенням в експлуатацію,
переконайтесь, що система циркулює
вільно!

- Перед введенням в експлуатацію, затягніть
усі клеми!
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5.6. Ñõåìà ðîçòàøóâàííÿ âõîä³â íà 

öåíòðàëüíîìó áëîö³
Конфігурацію входів центрального блоку можна 
подивитися на схемі підключення теплового 
насосу.

Конструкція датчика
Підключення датчика виконується згідно з монта-
жною схемою.
Позиції датчиків представлені у відповідній 
монтажній схемі. Надійне функціонування може 
бути забезпечене тільки шляхом правильного 
позиціонування та хорошої теплопередачі.
При необхідності, датчики можуть бути подовжені 
за допомогою відповідних кабелів. Необхідно 
переконатися в тому, що з'єднання чисті і стійкі до 
корозії.

Комплектація датчиків
Наступні датчики включаються стандартно або 
вже встановлені і є необхідними у будь-якому 
випадку:
- Датчик подачі (B33)
- Датчик зворотки (B34)
- Датчик подачі джерела тепла (B36)
- Датчик зворотки джерела тепла (B43)
- Датчик для Гігєніка, верхній (B47)
- Датчик для Гігієніка, нижній (B48)
- Датчик подачі контуру А (B51)
- Датчик зовнішньої температури (B32)

Датчики температури подачі
Датчики подачі температури для опалювальних 
контурів потрібні в будь-якому випадку. Вони 
мають бути встановлені на відповідних 
подачах контурів  і  підключені згідно зі схемою 
підключення.

5.7. Ïðèçíà÷åííÿ âèõîä³â 
ʇʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʚʠʭʦʜʽʚ ʟʜʽʡʩʥʶʻʪʴʩʷ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ 
ʩʭʝʤʠ ʧʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʪʝʧʣʦʚʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ.

5.8. Ñèñòåìà çàçåìëåííÿ
Для правильного підключення, електричну панель і 
корпус теплового насоса необхідно заземлити. 
Після всіх робіт з технічного обслуговування, 
переконайтеся, що заземлення підключено.

5.9. Ï³äëîãîâå îïàëåííÿ
В системах підлогового опалення, на кожен контур 
теплої підлоги встановлюється сервопривід який 
пдключається до кімнатного термостата.

Сенсорні кабелі повинні бути 
прокладені окремо від силових 
(дивись EMC сумісність).

До кожного насоса iPump 
додається комплект датчиків 
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6.1. Êîëåêòîð ãåîòåðìàëüíîãî ïîëÿ 

Опис
З цією системою прокладаються пластикові труби 
діаметром Ø25 x 2.3  мм довжиною 100 м. кожна, 
для отримання тепла з землі. В середині 
трубопроводу циркулює розсіл. Теплообмін між 
розсолом та холодоагентом відбувається в 
теплообміннику випаровувача. 

Комплект поставки
Залежно від версії, комплект поставки включає в 
себе пластикові труби та з'єднувальний комплект 
геотермального контуру. 

Не дозволяється використовувати оцинковані 
труби.

Примітки:

- Тільки антифриз підтверджено iDM-
Energiesysteme GmbH та рекомендовано для
використання

- Трубопроводи мають бути захищені від
конденсату та замерзання та ізольовані
ізоляцією Armafl ex.  

- При заповнені труб антифризом,
розширювальний бак має бути заповнений.
- Співвідношення води та антифризу має бути
наступним. Для температури кристалізації  -15° C
масова частка атифризу має складати 30 %

Можливі тепловтрати залежать від якості грунту: у 
сухих грунтах вони зменшуються, у вологих - 
зростають. Для 1 кВ теплової потужності необхідно 
30 - 40 м2  грунту.

Площа укладки залежить від типу грунту (грунт і 
глина). Для грунту з низькою теплопровідністю, 
довжина трубопроводів та відповідно площа їх 
укладки має бути збільшена. Труби, в такому випадку, 
мають бути обсипані піском (0.3 - 0.5 мм).

Для більш детальної інформації звертайтесь до 
вашого партнера в iDM.

Відповідно до різних типів будинків та різних 
розташувань теплових насосів, необхідна різна 
довжина магістралі від колектора геотермального 
поля до теплового насосу.

Втрата тиску в трубах з розсолом зростає зі 
збільшенням концентрації антифризу та зменшенням 
температури.

6. Äæåðåëî òåïëànformationen

В багатьох країнах заявки на 
геотермальне поле мають бути 
узгоджені з відповідними органами. 
Заяки необхідно подавати завчасно.
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Джерело тепла
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План підключення

Unit 3 5 6

Технічні дані

Тип BSC

Кількість контурів 3 5 6

Загальна довжина контурів м 300 500 600

Площа укладки м² 240 400 480

Діаметр магістралі мм 32 40 40

Тип циркуляційного насосу Wilo Stratos Para 15/1-9

Довжина колектора
мм 180 300 360

Кількість антифризу* л 105 175 210

* Кількість антифризу (при 30% концентрації, включаючи об'єм колектора)

відстань: приблизно 80 см

опорна глибина: 110-120 см

Примітки:
- Трубопровід має бути прокладений до початку

опалювального сезону. Необхідно також
врахувати час на підготовку.

- Необхідно обов'язково уникати наявності рослин
з довгим корінням.

- Неможна зливати дощову воду через дренаж,
оскільки вона потрібна для регенерації землі.

- Під час засипки та рекультивації грунту на висоті
приблизно 0.5 м над трубопроводами потрібно
розташувати сигнальну стрічку.

- Площа над плоским колектором не повинна бути
асфальтована або покртина тратуарною плиткою.

60мм
1 1/4”

Магістралі для 
підключення 
теплового насосу

PE-пластикова труба Ø 25мм

Довжина колектора L

Подача

Комплект заповнення  

та промивки

Запірний клапан

Зворотка
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контур 1 контур 2 контур 3 контур 4

магістраль 
до тепловго насосу

колектор

Д6 Aжерело тепла

Складання плану
- В місці з'єднання труб, ізолюйте трубу довжиною
2 м.
- Ізолюйте трубопровід подачі розсолу

холодостійким матеріалом; не допускається
використання оцинкованих труб.

- Мінімальна дистанція трубопроводу до води та
стоків - 1 м.

- Встановити сигнальну стрічку на висоті
приблизно 0.5 м над трубами.

- Складіть план прокладання та зробіть
фотографії.

6.2. Ãåîòåðìàëüí³ çîíäè
Опис
Ця система складається із пластикових труб зі 
спеціальними пластиковими оголовками та 
використовується для відбору тепла із землі. 
Система потребує мінімальної площі для 
встановлення. Діаметр свердловини складає 125 
мм, глибина та кілкість залежать від потужності 
тепловго насосу. Розсіл циркулює в середині 
пластикових труб. Тепловий обмін між розсолом 
та холодоагентом відбувається у випарнику 
(пластинчатий теплообмінник з нержавіючої 
сталі).

Необхідні гідравлічні компонетни включені в 
поставку тепловго насосу.

З'єднання між геотермальним колектором та 
тепловим насосом потрібно виконувати 
безпосередньо на місці. Не дозволяється 
використовувати оцинковані труби.

Комплект постаки:
- Комплект підключення інтегрований в

тепловий насос
- Геотермальний колектор, в залежності

від замовлення
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1 1/4”

Магістралі до 
теплового насосу

60 мм 

PE пластикова труба Ø 32-40 мм

Довжина колектора L

Запірний кран

Запірний клапан

Подача

Зворотка

Комплект заповнення та промивки

Джерело тепла

План монтажу

Примітки

- Тільки антифриз підтверджено iDM-
Energiesysteme GmbH та рекомендовано для
використання

- Трубопроводи мають бути захищені від
конденсату та замерзання. Та ізольовані
ізоляцією Armafl ex.

- Геотермальний контур та розширювальний бак
інтегровані в iPump T 3-13.

- При заповнені труб антифризом,   розширювальний бак
має бути заповнений.

Розміри гетермальних зондів мають визначатися буровою компанією або 
геологами. Буріння може проводитись тільки ліцензованою компанією.
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Джерело тепла

6.3. Ãðóíòîâà    âîäà

Опис
В цій системі як джерело тепла використовується 
грунтова вода. При використанні грунтових вод, 
воду відкачують з свердловини, охолоджують у 
випарнику і подають назад в землю. У цьому 
процесі, важливо бути впененим в тому, що 
подаюча сверловина знаходиться перед 
дренажною в напрямку потоку ґрунтових вод.
Для захисту теплообмінника має бути вста-
новлена мінімальна межа температури і реле 
протоку

Теплообмін між водою та розсолом відбувається у 
теплообміннику (пластинчастий теплообмінник з 
нержавіючої сталі)

Нотатки
- Щоб уникнути корозії і пошкодження від
заморожуванняу пластинчастого теплообмінника
який знаходиться в тепловому насосі, IDM-
Energiesysteme рекомендують встановити
захисний теплообмінник

- Магістралі в будівлі повинні бути ізольовані для
захисту від конденсату

- Зробити кришку сверловини світлонепроникною
і герметичною для запобігання утворення
відкладень.

- Рекомендується використовувати глибинний
насос
- Після завершення, свердловина має бути
промита протягом 48 годин

-

Діапазон застосування

Температура води на вході: не менше + 7 °
C! (ризик замерзання!)

Якість підземних вод:

Повинні бути дотримані наступні значення:

       6,5 - 9
< 100 мг/кг
< 50 мг/кг
< 100 мг/кг
< 0,1 мг/кг*
< 20 мг/кг
< 2 мг/кг

             < 0,2 мг/кг*
< 0,5 мг/кг

- рівень ph:
- Хлорид:
- Сульфат:
- Нітрати:
- Марганець:
- Двоокис вуглецю:
- Аміак:
- Залізо:
- Вільний хлор:
- Електропровідність:

- Кисень:

> 50 μS/cm and
< 600 μS/cm
< 2 мг/кг*

* Перевищення цих граничних значень означає, що
випарник та лінія подачі замулюються.

Для того, щоб перевірити температуру, кількість і 
якість води, випробування резервуару і 
випробування насосу рекомендується проводити 
протягом приблизно 48 годин. Випробування 
бажано проводити в кінці лютого.
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Джерело тепла

План монтажу

Надається замовником:
- Глибинний насос необхідної

продуктивності
- Теплове реле для захисту насосу
- Водяний фільтр
- Витратомір
- Балансувальний вентиль
- Термометр

Для запобігання корозіїї та замерзання пластинчастого теплообмінника, iDM - 
Energiesysteme рекомендує встановити захисний теплообмінник. 

At ground water plants with high pumping heads have to use corrogated tube hoses instead of fl e-
xible connection hoses, because of the occuring low-pressure the fl exible connection hoses could be 
tightened.

T

T

m³/h

Захисний
теплообмінник

Витратоімр

Проміжний контур

Витратомір води
(якщо він потрібен)
або адаптер для
підключення

Труби з нержавіючої/оцинкованої
сталі, пластику 

Дросельний вентель

обвід труби для
промивання 

Фільтр: сітка мін. 0.4 мм
макс. 0.6 мм

Напрямок потоку 
грунтових вод

мін. 15 м

Свердловина для
відкачування води

Дренажна скважина

Комплект заповнення
та промивки

Подача

Запірний клапан

Запірний клапан

Зворотка

м
ін. 0.5 м

м
ін. 0.5 м

прибл.. 1.3 м

прибл. 0.6 м
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Процес заповнення та промивання
Крани в системі промивання та розширювальний бак повинні бути закриті перед заповненням та 
промиванням системи. Розширювальний бак не підключений. Для запобігання попадання бруду в 
систему, розширювальний бак повинен бути під'єднаний після промивання чи заповнення 
системи. Після заповення розсольного контуру кран розширювального баку може бути відкритий. 
Тиск в розширювальному баку до заповнення складає  0. 5 бар.  Коли розширювальний бак 
заповнений розсолом, залишки повітря видуваютьсая через розповітрювачі. Після заповнення, 
тиск у розширювальному баку складає  1.5  бар.

Подача

Зворотка

Запірний кран

Запірний клапан

Насос для заповення

Äæåðåëî òåïëà

6.4. Çàïîâíåííÿ òà ïðîìèâàííÿ
Комплект засобів для заповнення та промивання в  iPump T 3-13 доступний як аксесуар.

Комплект складається з:

- Група безпеки DN 25, 3 бари
- 2 крани для заповнення
- 1 кран для заповнення з фільтром 1“
- 1 кран для заповнення зі зворотним клапаном
- Болти M8 з хомутами для кріплення на стіни 

Кран для заповлення та перехідник необхідно встановлювати на місці. Перед початком експлуатації 
контур джерела тепла повинен бути промитий для усунення ймовірних забруднень. Пристрій для 
промивання має бути з'єданий за допомогою з'єднувальних труб. Для запобігання попадання бруду у 
тепловий насос, необхідно закрити  кран для заповнення під час сервісних або ремонтних робіт. Кран 
для заповення має бути втановлений на стороні зворотки теплового насосу.  Кран для заповнення 
необіхдно регулярно чистити.

 Засоби для заповнення для промивки

Комплект заповнення 
та промивки

Комплект заповнення 
та промивки
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7.1. Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ

Перед введенням в експлуатацію теплового 
насосу iPump T 3-13,  контури розсолу або 
грунтових вод  мають бути ретельно перевірені 
на герметичність, промиті та заповнені.
Під час траспортування через вібрацію може 
статися так, що з'єднання загубляться десь 
всередині насосу.
Для запобігання пошкоджень теплового насосу, 
перед введенням в експлуатацію, обов'язково 
перевірте, що усі з'єднання на своїх місцях.

Вимоги до введення в експлуатацію:

- Система опалення і буферна ємність мають бути 
заповнені.

- За допомогою циркуляційного насосу 
розсольного контуру, контур розсолу необхідно 
прокачати, і заповнити антифризом (-15 ° C).).
- Розширювальний бак на стороні розсолу має 
бути заповнений.
- Під час монтажу гнучкі з'єднання на 

розширювальному баку повинні бути добре 
затягнуті.
- Усі болти мають бути перевірені, чи не 
розкрутилися вони під час траспортування.
- Електроізоляція має відповідати усім діючим 
вимогам та стандартам.
- Тепловий насос може бути включаний тільки в 
разі заповнення на стороні охолодження та 
опалення та після ретельної перевірки усіх 
електричних з'єднань.

- Під час введення в експлуатацію, також має бути 
встановлена температура подачі. Максимальна 
температура має бути 62°C (з холодоагентом 
R410A).  

-

-

Якщо необхідно злити тепловий насос зі сторони 
опалення, потрібно від'єднати трубопровід 
зворотки.
При використанні насосу грунт-вода має бути 
встановлено ліміт зворотки температури води
3°C.

Включення тепловго насосу

Після включення головного вимикача на 
тепловому насосі, пристрій управління 
запускається для вибору мови. У стартовому меню 
для введення в експлуатацію, циркуляційний 
насос джерела тепла може бути увімкнений вручну 
для промивання і видалення повітря з контуру 
розсолу або грунтових вод за допомогою 
управління Navigator.

7.2. Åêñïëóàòàö³ÿ

Тепловий насос TERRA SW Max оснащений 
різними пристроями безпеки, тому ніякі 
пошкодження не повинні виникнути в разі 
несправності. 

Якщо тепловий насос не працює, будь ласка, 
перевірте повідомлення про помилку, яке буде 
відображатися на дисплеї управління Navigator. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, 
дивіться інтсрукції по експлуатації Novigator.

В разі виникнення помилки декілька 
разів поспіль, будь-ласка, 
зверніться до відповідної сервісної
служби IDM
 __________________________________

7. Ââåäåííÿ â åêñïóàòàö³þ
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IDM-Energiesysteme GmbH 
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16 – 18, Telefon +43 (0)4875 6172-0 
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1. Тепловий насос для опалення

Компанія виробник iDM Energiesysteme

Модель теплового насосу iPump T 3 13
Джерело тепла грунт-вода вода-вода

Параметр Символ Од.вим. Клімат 35 °C 55 °C 35 °C 55 °C

клас 
енергоефективності

холодний A++ A++ A++ A++

середній A++ A++ A++ A++

теплий A++ A++ A++ A++

сезонна енерго-
ефективність s %

холодний 227 163 319 229
середній 213 162 313 217
теплий 224 164 318 224

Номінальна тепло-
продуктивність

Prated кВт
холодний 14 10 15 14
середній 13 10 15 14
теплий 13 10 15 14

Річне споживання
енергії

QHE кВт

холодний 5.661 5.981 4.547 5.964
середній 4.974 4.870 3.882 5.042
теплий 3.222 3.437 2.604 3.359

Рівень звукового
тиску

LWA дБ(A)
внутр. 41 41 41 41

зовн. n.a. n.a. n.a. n.a.
specific precautions that shall be taken when the
space heater is assembled, installed or maintained: see installation instructions

2. Тепловий насос для опалення і контролю температури

IDM Energiesysteme
Модель теплового насосу NAVIGATOR 2.0

Клас енергоефективності ( I VIII) VI

Коефіцієнт поправки на контроль[%] 4
Джерело тепла грунт-вода вода-вода
Сезонна енергоефективність комплекту  [%] 166 221

Клас енергоефективнсоті комплекту A+++ A+++

Технічний паспорт
згідно директиви EU-Regulation No. 
811/2013 

Компанія виробник
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НА КРОК ПОПЕРЕДУ

Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ – ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ – 
îáñëóãîâóâàííÿ óñòàíîâêè íà ì³ñö³ 
Íàø³  ñåðâ ³ñí ³  ³íæåíåðè çàâæäè ðàä³  äîïîìîãòè íà ì³ñö ³ .  
Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ  äëÿ  âàøîãî ðåã ³îíàëüíîãî öåíòðó 
îáñëóãîâóâàííÿ êë ³ºíò ³â  íà íàøîìó ñàéò ³ 
w w w . i d m . o r g . u a

Ïðàêòè÷í³ çíàííÿ ç ïðîäàæó òà òåõíîëîã³¿  
Ïîâíèé  ñïåêòð ñåì³íàð³â  äëÿ  ôàõ³âö ³â  IDM POWER FAMILY 
äîäîñòóïí³  äëÿ  âàñ â  áóäü-ÿêèé ÷àñ íà íàøîìó ñàéò ³

www.idm.org.ua.

Çàâæäè ïîðó÷ ç âàìè.




