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HOIATUS JA OHUTUSJUHISED


Enne veefiltri paigaldusega alustamist soovitame teil läbi lugeda
ja hoolikalt järgida käsiraamatus sisalduvaid juhiseid. Neil on
oluline teave seadme ohutuse, paigalduse, kasutuse ja hoolduse
kohta. Teie saadud süsteem võib erineda juhendis esitatud
joonistest/illustratsioonidest/kirjeldustest.



Juhiste eiramine võib kaasa tuua kehavigastusi või kahju
seadmele või varale. Veefilter töötab palju aastaid veatult vaid
siis, kui see on õigesti paigaldatud, tööle rakendatud ja
teenindatud.



Veefilter on ette nähtud vee filtreerimiseks, st see eemaldab
soovimatuid aineid; see ei eemalda tingimata muid vees olevaid
saasteaineid. Veefilter ei puhasta saastatud vett ega tee seda
joomiskõlblikuks!



Veefiltri paigaldus tuleb usaldada pädevale isikule, kes tunneb
kohalikke kehtivaid seadusi. Kogu torutöö ja elektriühendused
tuleb sooritada vastavuses kohalike seadustega.



Enne veefiltri ülespanekut kontrollige, et sellel poleks väliselt
nähtavaid
kahjustusi; kui see on vigastatud, ärge seda
paigaldage ega kasutage.



Kasutage veefiltri transpordiks käsikäru. Õnnetuse või vigastuse
ärahoidmiseks ärge veefiltrit õlale võtke. Ärge veefiltrit ka küljele
asetage.



Hoidke juhend kindlas kohas ja hoolitsege selle eest, et uued
kasutajad seda oleks lugenud.



Veefilter on projekteeritud ja valmistatud vastavalt kehtivatele
ohutusnõuetele ja määrustele. Ebaõige remondiga võib
kaasneda kasutaja jaoks ettearvamata oht, mille eest valmistaja
ei vastuta. Seetõttu peab remonti teostama pädev tehnik, kes on
tootega tuttav ja on saanud vastava koolituse.

Keskkonna

kahjustamise vältimiseks tuleb veefilter pärast
ekspluateerimise tähtaega kõrvaldada vastavalt elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise nõuetele. Vaadake
veefiltri korrektse taaskasutuse kohta järele kohalikest
seadustest.
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KÄITUSTINGIMUSED JA NÕUDED
RAKENDUSPIIRANGUD:



 Lahustunud hapnik (D.O.):
O2xydizer: min. 15% raua + mangaani sisaldust
PRO
O2xydizer
: N/A
 pH: Raua eemaldamiseks: 6,8 - 9,0
Mangaani eemaldamiseks: 8,0 - 9,0
Raua ja mangaani eemaldamiseks: 8,0 - 8,5
 maksimaalne saasteainete sisaldus:
O2xydizer
(1)
3 mg/L
(1)
2 mg/L
(2)
0,1 mg/L

2+
Raud (Fe )
2+
Mangaan (Mn )
Vesiniksulfiid (H2S)
(1)
(2)

O2xydizer

PRO

15 mg/L
2 mg/L
5 mg/L

sõltub suuresti D.O. sisaldusest.
max. WHO soovitatud tase.



orgaaniline aine: max. 4,0 mg/L; kõrgem tase võib takistada süsteemi
korrektset tööd.
 kloor: max. 1,0 mg/L
 rauabakterid: kui vees on rauabakterid, siis võib olla vajalik sagedasem
teenindus, samas süsteemi eluiga võib osutuda piiratuks; rauabakterite kloori
abil või muu lubatud bakterite vähendamismeetodi abil kontrolli all hoidmine
tagab süsteemi korrektse töö.


TÖÖRÕHK: min. 1,4 / max. 8,3 baari


Süsteem on konfigureeritud optimaalseks toimimiseks töörõhul 3 baari (±>2
baari); kõrgema töörõhu juures võib efektiivsus kannatada saada!
 Kui süsteem paigaldatakse kaevule, kontrollige üle, kas kaevupump on piisavalt
võimas adekvaatse voolukiiruse tagamiseks regeneratsiooni eesmärgil.
 Kontrollige regulaarselt veesurvet.
 Paigaldage vajadusel enne veefiltrit rõhualaldi.


TÖÖTEMPERATUUR: min. 2 / max. 38 °C






Ärge paigaldage veefiltrit keskkonda, kus on kõrged ümbritseva õhu
temperatuurid (näit ventileerimata katlamaja) või kus võib aset leida pakane.
Veefilter ei tohi
sattuda väliskeskkonna mõjuvalda, näiteks otsene
päikesevalgus või atmosfäärilised sadestused.
Ärge paigaldage veefiltrit liiga lähedale veekuumendile; pidage vähemalt 3 m
torujuhtmestikku veefiltri väljavooluava ja veekuumendi sissevooluava vahel;
veekuumendid võivad vahel kanda soojust mööda külma toru
reguleersulgurisse; paigaldage alati veefiltri väljalasketorule kontrollklapp.

ELEKTRIÜHENDUS: 230V-50Hz



Veefilter töötab vaid pingel 24VAC; see on varustatud 230/24V-50Hz
transformaatoriga; kasutage seda alati koos kaasa antud transformaatoriga.
Ühendage transformaator voolukontakti, mis on paigaldatud kuiva kohta,
millel on õiged parameetrid ja ülepinge kaitse.
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MONTAAŽ
 Transpordi ja paigalduse hõlbustamiseks POLE
filtrielement surveanumas, vaid see tarnitakse eraldi 1
kuupjala suurustes kottides; filtrielement tuleb
paigutada surveanumasse kohapeal, pärast seadme
oma kohale asetamist.

 All-lasuv kruusakiht on juba surveanumas.
FILTRIELEMENDI LAADIMINE

1.

2.

3.
4.
5.

Nihutage
surveanum
õigesse
paigaldusasendisse; asetage see lamedale
ühtlase kõrgusega tasapinnale. Jätke
teeninduseks piisavalt ruumi.
Pange püstikukomplekt surveanumasse
tsentreeritult püsti; blokeerige püstikutoru
kleeplindi või puhta riidetükiga, et
filtrielement torusse ei sattuks.
Asetage lehter surveanuma avasse ja täitke
surveanum filtrielemendiga.
Loputage surveanuma ava, et eemaldada
filtrielement keermestatud osalt.
Vabastage püstikutoru ülaots tropist.

REGULEERSULGUR
6. Veenduge, et O-võru püstiku tihendis ja
anuma 0-võru (reguleersulguri keermestatud
osa ümber) oleks õiges asendis.
7. Keerake jaotur reguleersulgurile.
8. Õlitage surveanuma keermestatud osa,
püstikutoru ülaosa ja anuma reguleersulguri
O-võru; kasutage silikoonmäärdeainet.
9. Laske
reguleersulgur
langeda
otse
püstikutorule, kuni püstikutoru on korrektselt
püstikutoru tihendis; seejärel lükake see alla
ja keerake surveanumale.
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PAIGALDUS
DRENAAŽ

SISSEVOOL & VÄLJAVOOL

Kontrollige veesurvet veefiltri paigalduskohas; see ei

Soovitame kasutada püsttoru hüdrolukuga.

tohi kunagi ületada 8,3 baari.

Soovitame kasutada painduvaid voolikuid veefiltri

Et takistada tagasijooksu kanalisatsioonisüsteemist

ühendamiseks veejaotussüsteemiga; kasutage suure
läbimõõduga voolikuid, et piirata survekadu.

veefiltrisse, veenduge, et teil oleks õhuvahe drenaaživooliku lõpu
ja kanalisatsioonisüsteemi enese vahel; reeglina peab õhuvahe
olema vähemalt 2x drenaaživooliku diameetrit.

Kui veefilter pole varustatud tehase möödaviiguga

Asetage drenaaživoolik sellisel viisil, et survekadu oleks

(valikuliselt), soovitame paigaldada 3-klapiga
möödaviigusüsteem (mida pole tootega kaasa antud), et
võimaliku remondi ajaks isoleerida veefilter
veejaotussüsteemist. See võimaldab vee juurdepääsu filtrile
peatada, samas tagades püsiva (töötlemata) veevarustuse
tarbijale.

minimaalne; vältige asjatuid kõrgendusi ja väändeid.

Veenduge, et kanalisatsioonisüsteem oleks sobiv veefiltri
loputusvee voolukiiruse tagamiseks.

Vaid 02xydizerPRO: et takistada õhu väljapääsemist
survestatud õhu kambrist ja tagada, et sissevoolu liin jookseks
vertikaalselt ülespoole veefiltrisse. Kui see pole võimalik,
paigutage sissevooluliinile kontrollklapp.

TEHASE MÖÖDAVIIGUGA (valikuliselt)

Joonis 1





Joonis 3

= magistraalveevarustus (töötlemata vesi)
= veefiltri sissevool (töötlemata vesi)
= veefiltri väljavool (töödeldud vesi)
= maja/rakendus (töödeldud vesi)
1.

1.
2.

Kruvige tehase möödaviik reguleersulguri avadele
(&); ärge unustage tihendeid paigaldada.
Pingutage mutrid käega kinni.

Ühendage 13 mm voolik reguleersulguri
drenaažiühendusega; kinnitage see ( ) klambriga.
Vedage drenaaživoolik kanalisatsioonisüsteemi ja
ühendage püsttoruga, tagades piisava õhuvahe. See
drenaažiliin toimib surve all, seega võib seda paigaldada
kõrgemale kui veefilter.

ELEKTRITÖÖ
2.

Kruvige ühenduskomplekt mutritega tehase
möödaviigule (&); ärge unustage tihendeid
paigaldada. Pingutage mutrid käega kinni.
3. Ühendage magistraali veevarustus nipliga tehase
möödaviigu sissevoolu avale ().
4. Ühendage maja/rakendus nipliga tehase möödaviigu
väljavoolu avale ().

Joonis 4
1.
2.

3-KLAPIGA MÖÖDAVIIGUSÜSTEEM (pole komplektis)

PRO

ÕHUINJEKTSOONI SÜSTEEM (vaid 02xydizer

Joonis 2





Lülitage transformaator elektrilise väljavooluga.
Lülitage transformaatori väljundjuhe kontakti
reguleersulguri jõujuhtmel; kinnitage see TwistLock
klambriga.

= magistraalveevarustus (töötlemata vesi)
= veefiltri sissevool (töötlemata vesi)
= veefiltri väljavool (töödeldud vesi)
= maja/rakendus (töödeldud vesi)

Joonis 5
Veenduge, et õhuinjektsioonisüsteem on paigaldatud
vertikaalasendisse, kontrollklapp ja õhu sissevõtu filtriekraan
ülespoole. Keerake see vajadusel sellesse asendisse.

1. Paigaldage 3-klapiga möödaviigu süsteem.
2. Kruvige ühenduskomplekt mutritega reguleersulguri avadele
(&); ärge unustage tihendeid paigaldada. Pingutage mutrid
käega kinni.
3. Ühendage 3-klapiga möödaviigusüsteem niplitega
reguleersulguri avadele in () ja out ().
4. Ühendage magistraali veevarustus 3-klapiga
möödaviigusüsteemi sissevooluga ().
5. Ühendage maja/rakendus 3-klapiga möödaviigusüsteemi
väljavooluga ().
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)

KÄIVITAMINE
SURVESTAMINE
1. Veenduge, et möödaviigu süsteem on möödaviigu asendis.
2. Veenduge, et veefiltri elektrooniline kontroller
on töörežiimis.
3. Avage magistraali veevarustus.
4. Avage külma töödeldud vee kraan veefiltri
kõrval ja laske sellel mõni minut joosta, kuni
kogu õhk on eemaldatud ning paigaldusest
tekkinud võõrkehad on välja uhutud; sulgege
kraan.
5.
Survestage veefilter tasapisi, seda töösse
rakendades:
 tehase möödaviik:
1. avage 'väljavoolu' ventiil;
2. aeglaselt avage 'sissevoolu' ventiil.
 3-ventiiliga möödaviik:
1. sulgege ’möödaviigu' ventiil;
2. avage 'väljavoolu' ventiil;
3. avage aeglaselt 'sissevoolu' ventiil.
6. 2-3 minuti pärast avage külma töödeldud vee
kraan veefiltri kõrval ja laske sellel mõni minut
joosta, kuni kogu paigaldusest tekkinud õhk
on eemaldatud ja filtrielement on korralikult
loputatud; see on normaalne, et loputusvesi
ilmutab teatud värvikaotust; laske loputusveel
joosta kuni see on puhas, seejärel sulgege
kraan.
7. Kontrollige veefilter ja kõik hüdraulilised ühendused üle,
kas pole lekkeid.

Ainult 02xydizerPRO: surveõhukambrit läbides rikastub

töödeldud vesi hapnikuga. Seetõttu võib see muutuda
mõnevõrra hägusaks (piimjaks), kui see voolab kraanist
klaasi. See on töödeldud vee kvaliteedile täiesti kahjutu ja
kaob hetkega klaasist!

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
8. Programmeerige elektrooniline kontroller.

SOORITAGE REGENERATSIOON
 Soovitame käivitusregeneratsiooni sooritust 24 tunni
võrra edasi lükata. Filtrielement vajab piisavalt aega vee
absorbeerimiseks ja normaalse töökaalu saavutamiseks. Kui
sooritada regeneratsioon liiga vara, võib filtrielement
sattuda tagasiuhtumise tsüklis vastu ülalasuvat jaoturit, mis
võib kaasa tuua filtrielemendi ülekulu või ülalasuva jaoturi
vigastuse.
9.

Algatage regeneratsiooni käsitsi,
vajutades korduvalt kerimisnuppu
kuni displeile ilmub:

,

Regen in 10 sec
10. Jätke veefilter sellesse asendisse; taimer loendab kuni „0
sec“ ja käivitab regeneratsiooni.
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
Joonis 6
REGENERATSIOONIREŽIIM
sümbol

nupp

Regeneratsioonirežiimis näitab displei järelejäänud
regeneratsioonaega ja järelejäänud tsükliaega:

funktsioon
Edasi järgmise parameetri
juurde

KERIMINE
Üles

Suurendab parameetri väärtust

Alla

Vähendab parameetri väärtust

Rgn:XXX CycY:ZZZ
Reguleersulguri võib igal ajal nullida tagasi töörežiimi, vajutades
selleks kerimisnuppu , seejärel käsitsi jätkata regeneratsiooni
tsüklitega.

TOIDE

KÄSITSI REGENERATSIOON
Pärast toite sisselülitamist hakkab toite LED põlema ja displei näitab
installitud tarkvara versiooni, näit:

On võimalik algatada regeneratsioon käsitsi.
1. Vajutage korduvalt kerijanuppu
kuni displeile ilmub:

EZRFTg EZ RotO.8

Regen in 10 sec

Pärast 5 sekundit naaseb see automaatselt töörežiimi.
•

Kui reguleersulgur on jäetud sellisesse asendisse, loendaja
taimer loendab näitajani 0 sec ja alustab regeneratsioon.
• Selle režiimi annulleerimiseks vajutage kerijanuppu
enne seda, kui loendaja taimer on saavutanud 0 sec;
reguleersulgur tagastub töörežiimi.
2. Vajutage kerijanuppu
uuesti, kui soovite käsitsi
reguleersulguri suunata järgmisse regeneratsioonitsüklisse.

TOITETÕRGE
Toitetõrke puhul jääb programm salvestunuks mällu NOVRAM®
määramata
perioodiks,
samas
sisseehitatud
SuperCap
(kondensaator) hoiab mitu tundi alal õige päevaaja; järelikult,
pikema toitetõrke puhul ei säili päevaaeg tingimata; kui nii juhtub,
siis läheb toite taastumisel päevaaeg asendisse 8:00, samas
indikaator hakkab vilkuma, st päevaaeg tuleb uuesti seada.

8:00

AJAMIMOOTORI KIIRUS

4 DAY REM

Reguleersulguri
ajamimootor,
mis
lükkab
ventiili
eri
regeneratsiooniasenditesse käivitub madalal kiirusel mürataseme
alandamiseks. Ajamimootori kiiruse tõstmiseks, kui ajamimootor on
aktiveeritud, vajutage lihtsalt kerijanuppu .

Kui automaatse regeneratsioon käigus toimub toitetõrge, siis jääb
reguleersulgur oma viimasesse asendisse; kui toide taastub, siis
reguleersulgur naaseb tööasendisse, peatub 60 sek. ja restardib
kogu regeneratsiooni algusest alates.

TAIMERI TÕRGE
TaimerI tõrke puhul ilmub displeile teade:

Service Required
Kui veefiltri toite välja-sisselülitus ei lahenda probleemi, tuleb välja
kutsuda professionaalne teenindus.

TÖÖREŽIIM
Töörežiimis näitab displei päevaaega ja päevade hulka, mis on
jäänud järgmise regeneratsioonini:

20:51

4 DAY REM
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
PROGRAMMEERIMISJUHENDID
Enne programmeerimisrežiimi siirdumist
veenduge et reguleersulgur oleks töörežiimis.
1. Vajutage kerimisnuppu

; displei näitab:

Language:English


Vajutage nuppu up
fikseerimiseks.

või down

2. Vajutage veel kord kerimisnuppu

keele

; displei näitab:

Set time: 20:51


Vajutage nuppu up
või down
päevaaja seadmiseks.

3. Vajutage veel kord kerimisnuppu

; displei näitab:

Interval:4 Days


Vajutage nuppu up
või down
fikseerimaks päevade arvu
regeneratsioonide vahel.

 02xydizer süsteemide absorbeerimisvõimsus
sõltub peamiselt igapäevasest veekasutusest ja
raua/mangaani sisaldusest vees; hulk muid
tegureid võivad samuti oluliselt mõjutada
absorbeerimisvõimsust. Seega on soovitav
regenereerida süsteemi regulaarselt. Enamuses
rakendustest on regeneratsioon igal 4. päeval
piisav.

 Kui raua/mangaani sisaldus vees on väga
suur, siis soovitatakse kõrgendada töötlemise
sagedust kuni ühe, maksimaalselt kahe päevani.
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HOOLDUS
TAVAPÄRANE KONTROLL

VEEFILTRI DESINFITSEERIMINE
Veefilter on valmistatud kvaliteetsest materjalist ja kokku
monteeritud ohututes tingimustes eesmärgiga tagada selle
puhtus ja hügieenilisus. Kui veefilter on paigaldatud ja
korrektselt ning õigesti käitatud, ei saasta see teie
veevarustust. Kuid nii nagu iga muu veejaotussüsteemi
toruseade on ka siin bakterite paljunemine võimalik, eriti
seisva vee puhul. Seetõttu loputab veefilter automaatselt ja
perioodiliselt filtrielementi.

Kasutaja peaks regulaarselt sooritama põhikontrolli
tuvastamaks, kas veefilter toimib korrektselt:
1. Kontrollige elektroonilise juhtpaneeli
häälestust.
2. Kontrollige veekoostist enne /pärast veefiltrit.
3. Kontrollige äravooluliini reguleersulgurist; veevoolu ei
tohi olla (kui veefilter pole regeneratsioonis).
4. Kontrollige üle veefilter ja ümbritsev ala; veelekked ei
peaks olema.

Kui veefiltri toide on pikema aja jooksul välja lülitatud,
soovitame toite taastumisel kogu regeneratsioon uuesti
käsitsi käivitada.

VEEFILTRI MÖÖDAVIIK
Vahel võib tekkida vajadus panna blokk hüdrauliliselt
möödajooksu, st isoleerida see veejaotussüsteemist; näiteks:

Mingi kiireloomuline tehniline
probleem;
 Puudub vajadus varustada maja/rakendust töödeldud
veega (irrigatsioon jne).
TEHASE MÖÖDAVIIGUGA
(valikuline)

Joonis 7.a
TÖÖASEND
 = sissevooluventiil veefiltrisse on AVATUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on AVATUD

Joonis 7.b
MÖÖDAVIIGUASEND
 = sissevooluventiil veefiltrisse on SULETUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on SULETUD

Joonis 7.c
HOOLDUSASEND
 = sissevooluventiil veefiltrisse on AVATUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on SULETUD
3-KLAPIGA MÖÖDAVIIGUSÜSTEEM (pole kaasa antud)

Joonis 8.a
TÖÖASEND
 = möödaviiguklapp on SULETUD
 = sissevooluventiil veefiltrisse on AVATUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on AVATUD

Joonis 8.b
MÖÖDAVIIGUASEND
 = möödaviiguklapp on AVATUD
 = sissevooluventiil veefiltrisse on SULETUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on SULETUD

Joonis 8.c
HOOLDUSASEND
 = möödaviiguklapp on AVATUD
 = sissevooluventiil veefiltrisse on AVATUD
 = väljavooluventiil veefiltrist on SULETUD
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