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Вступ
Квартирний тепловий пункт (КТП) DELUXE light - це 
настінний модуль забезпечення гарячої води. На 
відміну від водогрійного бойлера, який нагріває і потім 
зберігає воду до її використання, пристрій здійснює 
нагрів води при наявності водорозбору на потреби 
ГВП.
Квартирний тепловий пункт DELUXE light забезпечує 
постійну температуру і витрати гарячої води, незалеж-
но від інтенсивності водорозбору.

 

Переваги квартирного теплового пункту:
 - Дозволяє здійснювати індивідуальне опалення 

приміщень і подачу гарячої води;
- Подача первинного теплоносія системи теплопоста-
чання забезпечує постійну подачу ГВП при необхід-
ності;
- КТП може бути оптимізований під потреби клієнта;
- Компактний дизайн;
- Не вимагає ємнісного водонагрівача;
- Постійна температура води в теплообміннику знижує 
небезпеку формування бактерії легіонели і вапняного 
нальоту;
- Низька температура у зворотній лінії;
- Мінімальні тепловтрати в системі;
- Простота монтажу;
- Створює оптимальні комфортні умови.

1. Принцип роботи

  

 

В режимі очікування теплоносій з централізованого 
теплопостачання протікає через байпас, який підтри-
мує робочу температуру за допомогою регулятора-
обмежувача температури зворотного потоку. Таким 
чином, теплоносій з необхідними робочими параме-
трами знаходиться в постійній доступності для подачі в 
теплообмінник ГВП або в систему внутрішньо квартир-
ного опалення. Коли починається водорозбір, прохід 
на пропорційному регуляторі витрати для холодної і 
гарячої води відкривається за рахунок різниці тисків. 
Холодна вода протікає через теплообмінник, 
нагрівається, і надходить в кран гарячої води. Темпе-
ратура гарячої води регулюється за допомогою термо-
статичної головки. 

Використовуючи температурний датчик, ця термоста-
тична головка контролює температуру гарячої води, 
яка виходить з теплообмінника, керуючи при цьому 
роботою термостатичного клапана і, відповідно, регу-
лятором витрати. Фільтр-грязьовик з сіткою 0,5 мм 
встановлений на лінії подачі системи опалення для 
запобігання потрапляння домішок в систему. 

2. Загальні відомості по встановленню
1. Для встановлення зверніться до креслень та інструк-
ції, яка є в упаковці.
2. При виборі місця для монтажу HERZ КТП необхідно 
враховувати вагу самого пристрою, а також вагу води в 
системі.
3. Якщо HERZ КТП вбудований або встановлений в 
невеликих приміщеннях, передня частина модулю 
повинна бути вільно доступною для ремонту і технічно-
го обслуговування.
4. Перед установкою HERZ КТП переконайтеся, що 
стіна для монтажу рівна, для того щоб правильно 
закріпити КТП.
5. В залежності від типу стіни, на якій встановлений 
КТП, необхідно використовувати належні дюбелі і 
болти.

3. Правила техніки безпеки

1. Прилад повинен бути встановлений і підключений 
сертифікованими фахівцями.
2. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини 
HERZ для заміни несправних деталей або нагрівальних 
компонентів.
3. Перевірте всі з'єднання на витоки, що передують 
запуску системи опалення.
4. Всі гвинти повинні бути перевірені і затягнуті після 
установки блоку.
5. Користувач не повинен робити ніяких технічних змін 
в КТП. В іншому випадку HERZ не несе відповідаль-
ності за можливі пошкодження.
6. Встановлення HERZ КТП можливе тільки в місцях, 
дозволених відповідними нормативними документами.

4. Обладнання

Важливі компоненти HERZ КТП

1 4026 41 Пропорційний регулятор витрати
Регулюючий клапан прямої дії HERZ КТП забезпечує подачу ГВП з постій-
ною температурою. Реагуючи на різницю тисків клапан відкривається або 
закривається, регулюючи вхід холодної води в теплообмінник. Одночасно, 
температура гарячої води контролюється термостатом. Регулюючий 
клапан працює таким чином, що максимальна потужність використовується 
для підготовки води для ГВП.
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5. Експлуатаційні дані

Вагові характеристики КТП:

КТП Корпус 
покриття Вода Загальна вага

~15 кг ~8 кг ~10 кг ~33 кг

Розміри КТП

Розмір з'єднань, вхід / вихід
Подача теплоносія G 3/4 зовнішня різь

Зворотна лінія теплоносія G 3/4 зовнішня різь

Вхід холодної води G 3/4 зовнішня різь

Вихід холодної води G 3/4 зовнішня різь
Вихід гарячої води G 3/4 зовнішня різь
Подача на опалення G 3/4 зовнішня різь
Зворотна лінія опалення G 3/4 зовнішня різь

Монтажная консоль HERZ

1 9421 28 Термостатична головка з накладним датчиком
HERZ термостатична головка з накладним датчиком - це регулятор темпе-
ратури, який автоматично регулює температуру гріючого теплоносія в 
залежності від температури капілярного датчика. При заводському налашту-
ванні маховика температура фіксується і підтримується постійною за раху-
нок автоматичного відкриття і закриття. Термостат ГЕРЦ не потребує техніч-
ного обслуговування. Довжина капілярної трубки 500 мм.

1 9201 02 Регулятор-обмежувач температури теплоносія
Використовується для регулювання температури теплоносія в КТП, діапа-
зон регулювання до 60 °С.

1 4111 51 Фільтр-грязьовик
Фільтр-грязьовик із зовнішнім різьбленням і мілкокомірковим фільтруючим 
елементом з нержавіючої сталі. Розмір комірки: 0,5 мм.

1 7723 11 Термостатичний клапан TS-E 
Стандартна модель з різьбовою муфтою

1 7746 91 Термостатичний клапан байпаса TS-90, триосьовий

Для забезпечення гарячої води:
З вбудованим обмежувачем витрати: 15 [л/хв];
Тиск на вході: 2,5 [бар];
Залежність температури гарячої води від витрати 
гарячої води системи водопостачання при різних 
температурах теплоносія (65 °С; 70 °С; 75 °С; 80 °С) 
при перепаді тиску dp 40 [кПа] наведені на діаграмі 
(стор. 4).

6. Розміри КТП

1. Подача теплоносія. 4. Вихід холодної води.
2. Зворотна лінія 
теплоносія.
3. Вхід холодної води.

5. Вихід гарячої води.
6. Подача опалення.
7. Зворотна лінія опалення.

7. Конструкція
Завдяки компактній конструкції ГЕРЦ КТП може бути 
встановлений в будь-якому зручному місці (напри-
клад, замість класичного бойлера). Також є мож-
ливість прихованого монтажу. ГЕРЦ КТП можуть бути 
поставлені в двох варіантах, як для зовнішнього 
монтажу, так і для прихованого монтажу. В обох 
випадках підстанція встановлена на металевій стале-
вий пластині, яка або встановлена в модулі прихова-
ного монтажу, або в блоці для зовнішнього монтажу 
разом з кришкою. Монтажна консоль ГЕРЦ замов-
ляється окремо і може бути встановлена на ранніх 
етапах будівництва, КТП може бути встановлений на 
більш пізньому етапі. Контури опалення або гарячого 
водопостачання можуть бути ізольовані шляхом 
закриття кульових кранів, таким чином в разі несправ-
ності проблеми можуть бути вирішені незалежно одна 
від одної. Всі елементи ГЕРЦ КТП мають роз'ємні 
з'єднання, отже кожну з частин КТП можна замінити, 
або провести обслуговування. Фільтр повинен бути 
встановлений на лінії подачі безпосередньо перед 
регулюючим клапаном і на вході холодної води перед 
теплообмінником. 
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1 HERZ-Регулюючий клапан
2
3
4
5
6
7

8

9

Проміжні елементи виконані з нержавіючої сталі 
1.4401, Ø18мм.

8. Функціональна схема КТП DELUXE light

HERZ-Термостатичний клапан байпаса

HERZ-Обмежувач температури зворотного потоку

HERZ-Фільтр - грязьовик

HERZ-Термостатична головка

Теплообмінник

HERZ-Кульовий кран

HERZ-Кульовий кран для питного 
водопостачання
HERZ-Термостатичний клапан TS-E

Опис системи

10. Умови експлуатації

11. Введення в експлуатацію:

12. Налаштування температури

13. Первинне введення в експлуатацію

9. Підключення до мережі

Система управління складається з теплообмінника (6) 
з регулюючим клапаном прямої дії (1) для регулюван-
ня витрати гріючого теплоносія у відповідності до 
витрати та заданої температури води, яка нагріваєть-
ся у контурі ГВП. При перепаді тиску мембрана 
відкриває або закриває подачу гарячої/холодної води 
в теплообмінник, в той же час температура гарячої 
води регулюється термостатичним клапаном (9) за 
допомогою термостатичної головки (5) з накладним 
датчиком. Гаряча вода подається через кульові крани 
HERZ (8).

КТП підключається паралельно до централізованого 
теплопостачання. Модуль, по можливості, повинен 
бути встановлений перед кінцевим користувачем.

Крім національних норм і правил, повинні бути дотри-
мані й промислові стандарти, а також характеристики 
місцевого постачальника води. Крім того, за інструкцією 
по монтажу і експлуатації повинні бути дотримані 
наступні вимоги:
Приміщення, де буде встановлено КТП повинно бути 
опалювальним і місце встановлення повинно бути 
вибрано таким чином, щоб блок КТП був доступний для 
технічного обслуговування і ремонту.
Температура води на вході повинна бути не менше 
60 °C і не більше 80 °С.
Статичний тиск на первинному контурі в 10 бар і 
перепад тиску 0,5 бар є достатніми.
Крім того, в разі відмови системи, всі сполучні труби 
повинні витримувати максимальну температуру 90 °C.

HERZ КТП простий в управлінні і експлуатації. Все що 
необхідно зробити це відкрити кульові крани в наступ-
ній послідовності для уникнення гідроудару:
1. Повільно відкрийте вхід на опалення (червоний 
кульової кран).
2. Повільно відкрийте вхід холодної води (зелений 
кульової кран).
3. Повільно відкрийте зворотну лінію системи опалення 
(червоний кульової кран).
4. Повільно відкрийте вихід холодної і гарячої води 
(зелені кульові крани).

HERZ КТП DELUXE light має попереднє налаштування 
температури ГВП 50 ° C. Для постійної оптимальної 
температури дане попереднє налаштування змінити не 
можна.

Відповідно до австрійського стандарту ÖNORM H5195-1 
перед запуском HERZ КТП, необхідно впевнитись, що 
трубопроводи не мають слідів від кування, окалини, 
іржі, задирок і забруднень. Те ж саме справедливо для 
фітингів і агрегатів (котли, радіатори, конвектори, 
розширювальні баки і т.д.). Австрійський стандарт 
ÖNORM H5195 передбачає також професійний монтаж 
(без зварювальних швів, залишків ущільнень або 
припою, задирок, слідів розточення і т.д.). Також необ-
хідне очищення всіх компонентів перед їх встановлен-
ням.
Відкладення в трубах можуть пошкодити регулятор і 
домішки можуть потрапити в систему питної води, для 
запобігання цього необхідно встановити сітчасті філь-
три.
Для запобігання корозії в системі опалення, австрійсь-
кий стандарт ÖNORM H5195-1 передбачає наступні 
заходи:
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Параметри

Температура

Сульфат [SO4
2-] < 70 мг/л

Електро-
провідність 10 - 500 мкСм/см

pH 7,5 - 9,0

Хлорид [CI-] < 300 мг/л

Вільний
хлорид [Cl2] < 1 мг/л

Амоній (NH4
+) < 2 мг/л

(агресивна) 
вуглекислота

(CO2) < 5 мг/л

Общая 
жесткость 1,43 - 3,03 °Ж

Нітрати (NO3) < 100 мг/л

При монтажі та експлуатації системи опалення необ-
хідно забезпечити мінімальний вміст повітря в системі.
Перед введенням в експлуатацію, необхідно зробити 
промивання модуля двічі. Потім заповнити чистою, 
фільтрованою водою (фільтрованою через фільтр з 
розміром сітки ≤ 25 мкм) необхідної якості. При першо-
му запуску системи опалення, слід забезпечити роботу 
приладу при нормальних умовах експлуатації протягом 
24 годин, для того щоб вода для опалення рівномірно 
змішалася з інгібіторами. Старі системи опалення 
повинні бути оброблені хімічними миючими засобами, 
а потім промиті водою перед їх заповненням.
Не слід проводити повний або частковий злив системи 
опалення, залишивши її без антикорозійної обробки 
протягом тривалого періоду часу; в іншому випадку 
система буде більш сприйнятлива до корозії.
Щоб уникнути пошкодження морозом при низьких 
температурах, система опалення повинна бути захи-
щена відповідно до австрійського стандарту ÖNORM 
H5195-2 наступним чином:
Незважаючи на те, що антифриз і вода можуть змішу-
ватися в будь-яких пропорціях, системи опалення з 
циркуляційними насосами повинні бути заповнені на 
дві третини водою, потім додають антифриз і тільки 
потім доливається вода. При введенні системи в 
експлуатацію досягається повне перемішування 
антифризу з водою.
Гравітаційні систем опалення повинні бути заповнені 
розчином антифризу і теплоносія.
Якщо антифриз вводиться в систему опалення 
вперше, повинні бути дотримані наступні правила:
1. Переконайтеся, що антифриз підходить для ущіль-
нювачів.
2. Система повинна бути промита.
3. Після додавання антифризу система повинна бути 
двічі перевірена на наявність витоків.

14. Відключення модуля. Випорожнення.

Зупинка КТП протягом тривалого періоду часу або 
демонтаж проводиться шляхом перекриття всіх кульо-
вих кранів. У приміщеннях, в яких температура може 
досягати значень нижче нуля КТП повинні бути випо-
рожнені перед початком холодного сезону. Для зливу 
КТП необхідно поставити ємність на 4-8 літрів під 
модуль і зробити злив гарячої води через кульові 
крани, до того моменту як система буде повністю випо-
рожнена. Якщо температура всередині приміщення 
буде падати нижче нуля, то слід зазначити, що замерз-
нути можуть не тільки HERZ КТП, але також і трубопро-
води подачі холодної води. Тому радимо злити воду з 
усіх водопровідних труб і фітингів аж до захищеної від 
замерзання частини внутрішньої системи опалення.

15. Сервіс і технічне обслуговування

Теплообмінник

Завдяки своїй конструкції КТП DELUXE light практич-
но не вимагає технічного обслуговування. Проте, в 
районах з жорсткою водою вапняні відкладення 
можуть накопичуватися в системі. Залежно від 
жорсткості води, ваша система повинна прочищатися 
фахівцем кожні два роки. У разі, якщо відкладення в 
системі пошкодили клапани, вони повинні бути 
негайно замінені, щоб забезпечити безперебійну 
роботу вашої системи опалення.
Не чистіть пристрій агресивними миючими засобами. 
Протріть його вологою ганчіркою змоченою в слабко-
му мильному розчині.

Вільна

Примітка:

Рекомендації до якості водо-
провідної води на стороні 

питної води теплообмінника

Залежно від складу води, але 
нижче ніж 60 °С, щоб зменши-

ти ризик корозії, викликаної 
перенапруженням металу 

(нержавіючої сталі) і точкової 
корозії міді.

Зазначені значення виробника теплообмінника повинні 
дотримуватися з врахуванням необхідної якості води.
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Номер Найменування

1 4026 41 Регулятор витрати

1 9421 28
Термостатична 
головка з накладним 
датчиком

1 9201 02

1 4008 11

Проблема: температура гарячої води занадто низька.
Рішення: теплообмінник повинен бути перевірений і, 
при необхідності, замінений кваліфікованим фахівцем. 
Уточніть у вашого місцевого постачальника опалення, 
чи є збій в їх системі. Переконайтеся, що червоні 
кульові крани ввімкнені. Термостат повинен бути 
перевірений і, в разі необхідності, замінений кваліфіко-
ваним фахівцем.
Установка повинна бути перевірена на наявність 
вапняного нальоту.

16. Запасні частини

Регулятор - 
обмежувач температури 
зворотного потоку

Теплообмінник E8TH40

17. Допоміжне обладнання

Монтажна консоль 1 4008 04 - 
замовляється окремо

HERZ - шафа для прихованого 
монтажу 1 4008 06
для HERZ-квартирного теплового 
пункту приготування гарячої води, 
виготовлений з оцинкованої сталі з 
монтажною рамою, для ГЕРЦ-компакт-
них теплових пунктів DELUXE light. 
Фронтальна рама і двері пофарбовані 
порошковою білою фарбою (RAL 
9003), двері з засувом. Замовляється 
окремо.

HERZ-кожух для відкритого монтажу 
1 4008 08
для теплових пунктів приготування 
гарячої води з оцинкованої листової 
сталі, пофарбований порошковою 
білою фарбою (RAL 9003) для 
HERZ-теплових пунктів DELUXE light. 
Замовляється окремо.

18. Усунення неполадок і збоїв у роботі
Проблема: температура гарячої води занадто висока.

Рішення: регулюючий клапан повинен бути перевірений і, в 
разі необхідності, замінений кваліфікованим фахівцем.

19. Переробка і утилізація

20. Матеріал

КТП, а також упаковка, в основному виконані з 
матеріалів, які утилізуються.

Тепловий пункт:
КТП і аксесуари повинні бути утилізовані в відповідних 
місцях, не разом з побутовими відходами.

Упаковка:
• Утилізація упаковки є обов'язком, того хто його 
встановлює.

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH 
(Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of 
Chemicals) (EC № 1907/2006) ми зобов'язані вказати, 
що свинець внесений до списку SVHC (Substances of 
Very High Concern – дуже небезпечні речовини) і ваго-
вий відсоток свинцю у всіх латунних компонентах 
заводського виготовлення в наших виробах, переви-
щує 0,1% (w / w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). 
Оскільки свинець є легуючим компонентом сплаву, 
прямий негативний вплив виключається, і тому додат-
кової інформації про безпечне використання не 
потрібно.
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BA_КТП-DELUXE light 1400825_0719_1

Шафа для прихованого монтажу

Кожух для відкритого монтажу

Примітка: всі схеми носять символічний характер і не є беззаперечними.
Всі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації і призначені тільки для інформаційних цілей. ГЕРЦ Armaturen залишає за собою право 
вносити зміни у виріб, а також в його технічні характеристики і/або його роботу відповідно до технологічного прогресу й вимог. Всі зображення представлені символічно і тому можуть 
візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друку, яку ви використовуєте. У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся 
до найближчого офісу ГЕРЦ.


