
 

 
 
 
 

Об'єкт: Підтвердження встановлення та запуску теплового насоса KITA  

До уваги технічного спеціаліста/установника придбаної системи теплового насоса 

Для того, щоб 2-річна гарантія, яку ми надаємо на нашу продукцію, була дійсною і щоб уникнути шкоди 
майну та/або людям, спричиненим неправильним встановленням пристрою, будь ласка, заповніть цю 
форму повністю та підтвердіть, що ви встановили наш виріб сумлінним чином відповідно з керівництвом, 
що додається до виробу.  

 

Підписант ……………………………………………………………….. Компанія …………………………………………….. 

СТВЕРДЖУЄ, ЩО: 

встановили блок(и), що постачається, за адресою: 

Ім'я клієнта …………………………………………………………………………………………………………………….. 

адреса …………………………………………………………………………………………………………………………… 

дата встановлення ……. /……. /……     

 

ДОТРИМАННЯ НАСТУПНИХ УМОВ 

 (поставте прапорці для підтвердження) 
 
 
 
 

Інструкція з експлуатації пристрою  

o Вони поставляються разом з машиною і повинні бути ретельно вивчені; 
o Усі інструкції з правильної установки холодильного та електричного обладнання, наведені в 

цьому посібнику, повинні бути дотримані. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Попередня перевірка 

o Пристрій було транспортовано та встановлено відповідно до інструкцій у посібнику (прохання 
надіслати фото на warranty@templari.com info@air-stream.com.ua); 

o За наявності аксесуару K-Legs дотримуйтесь висоти K-Legs не менше 5 мм від основи (прохання 
надіслати фото на warranty@templari.com info@air-stream.com.ua); 

o Забезпечено мінімальну відстань згідно з інструкцією, а також доступність для 
обслуговування; (прохання надіслати фото на warranty@templari.com info@air-stream.com.ua); 

o Відведення конденсату підключено правильно; 
o Передача вібрації була обмежена шляхом вжиття відповідних заходів. 
o У разі спліт-системи повітря-вода, Y-подібний фільтр на гідравлічній стороні встановлено 

правильно (прохання надіслати фото на warranty@templari.com info@air-stream.com.ua); 
 

Електричні з'єднання 

o Поперечний переріз кабелів електроживлення має правильні розміри; 
o Джерело живлення відповідає номінальним даним (напруга, кількість фаз і частота) і є 

заземлення; 
o Встановлено відповідні електрозахисні пристрої (магнітотермічні та диференціальні) 
o Між зовнішнім та внутрішнім блоками виконані відповідні з'єднання сигнальних кабелів (датчик 

температури у приміщенні, підключення вентилятора ModBus для kita AIR).  
 

Підключення холодильного контуру для спліт-моделей  

o Труби холодильного контуру повинні бути прокладені відповідно до вказівок посібника з 
діаметру та товщини (мінімізуйте кількість поворотів на 90°, щоб не створювати вузьких місць у 
контурі). 

 
Довжина охолоджуючого контуру (відстань між внутрішнім та зовнішнім блоком): ………….метрів 

 
o Зварювання труб повинно проводитися при проході азоту (є два спеціальних з'єднання ¼" у 

зовнішньому блоці за сервісними кранами) 
o Було перевірено герметичність холодильного контуру, включаючи внутрішній блок, витримуючи 

контур під тиском азоту при 40 бар протягом щонайменше 1 години. 
o Вакуум у холодильному контурі був доведений до значення ........................ мбар (значення 

виміряно через 30 секунд після вимкнення вакуумного насоса). Контрольне значення не 
більше ніж 0,4 мбар; 

o Газ R410A був правильно заряджений шляхом відкриття кранів на чверть оберту.  
o Вкажіть кількість доданого холодоагенту, рівний .................. кг.  
 
 
Примітка: два сервісні штуцери, які використовуються для вказаної вище процедури, не повинні 
використовуватися для завантаження/спорожнення хладагента R410A у контурі (навіть для додавання 
хладагента). 
Закріпіть усі заглушки кранів належним чином, щоб запобігти витоку охолоджуючої рідини. 
Нанесіть рідину для фіксації різьблення на заглушки сервісних портів. 
У разі технічного обслуговування, що включає випорожнення всього контуру хладагента, пам'ятайте, 
що для повного відновлення газоподібного хладагента r410A необхідно вручну відкрити 
розширювальний клапан через дистанційну панель, використовуючи відповідний параметр і 
встановивши значення не менше 200 ступенів. 
 
 
 



 

 
 
 
Процедура тестування та отримані дані  

Обкатка компресора: автоматично при першому запуску теплового насоса виконуватиме цикл обкатки 
протягом 3 годин, обмежуючи максимальні оберти, на яких може працювати компресор, незалежно від 
миттєвої потреби системи (ця процедура не може бути виключена). 

Для забезпечення правильної роботи системи необхідно перевірити основні робочі параметри в режимі 
нагрівання або охолодження за умов (приблизно через 15 хвилин після запуску або зміни режиму 
роботи).  

Параметр 
[Prg-> меню-> номер маски-> параметр]  
[Головний екран->стрілка вниз->параметр]. 

Режим 
опалення 

Режим 
охолодження 

Температура на звороті 
[Prg->Inputs/Outputs->D02->B4]  
[Головний екран->стрілка вниз->S11].     
Температура потоку 
[Prg->Inputs/Outputs->D04->B7] 
[Головний екран->стрілка вниз->S11].     
Зовнішня температура 
[Prg->Inputs/Outputs->D04->B8].     
% розширювальний клапан A 
[Головний екран -> стрілка вниз->S22].     
SH клапан A 
[Головний екран -> стрілка вниз->S22].     
% запит 
[Головний екран->стрілка вниз->S13].     
Компресор RPS 
[Головний екран->стрілка вниз->S13].     
Ступінь стиснення 
[Prg->Стрілка вниз->S32].     
Температура нагнітання 
[Prg-> Input/Output-> D05] 
[Головний екран -> стрілка вниз -> S24]     
Перегрів 
[Головний екран->стрілка вниз->S24].     
Переохолодження 
[Prg->Input/Output->D01->B1] 
[Головний екран->стрілка вниз->S21].     
Температура конденсації 
[Prg->Input/Output->D06->B11] 
[Головний екран->стрілка вниз->S21].     
Температура випаровування 
[Prg->Input/Output->D06->B12] 
[Головний екран->стрілка вниз->S21].     
Площа приміщення м2 (тільки для агрегатів Air)     
Енергетичний клас приміщення (тільки для 
агрегатів Air)     

 
              Примітка:  

Якщо внутрішній вентилятор не працює при запуску агрегату та компресорі, негайно зупиніть 
тепловий насос, щоб запобігти проблемам з високим або низьким тиском.  


