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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
•

SEADME PIIRANGUD:
− pH: Raua eemaldamiseks: 6,8 - 9,0
Mangaani eemaldamiseks: 8,0 - 9,0
Raua ja mangaani eemaldamiseks: 8,0 - 8,5
− maksimaalne saasteainete sisaldus:
Raud (Fe2+)
15 mg/L
2+
Mangaan (Mn )
2 mg/L
5 mg/L
Vesiniksulfiid (H2S)
− orgaaniline aine: max. 4,0 mg/L; kõrgem tase võib takistada süsteemi
korrektset tööd ning nõuda sagedasemaid regeneratsioone ja/või kõrgemat
tagasiuhtumise voolutugevust. Liigse koguse orgaanilise aine või hõljuvainete
korral tuleks enne seadet paigaldada settefilter.
− kloor: max. 1,0 mg/L
− rauabakterid: kui vees leidub rauabaktereid, võib seade vajada sagedamat
teenindus, samas võib süsteemi eluiga seetõttu piiratuks osutuda; kloori või
muu kinnitatud bakterite vähendamismeetodi abil rauabakterite kontrolli all
hoidmine tagab süsteemi korrektse töö.

•

TÖÖRÕHK MIN-MAX: 2,5-8,0 baari / 36-116 psi
− madal töörõhk võib viia filtrielemendi mittepiisava tagasiuhtumiseni, mille
tulemusena tõuseb rõhulangus ja/või väheneb filtreerimismaht töötsükli ajal.
− kui seade on paigaldatud kaevule, siis veenduge, et kaevu pump on piisavalt
võimas, et tagada piisav voolutugevus tagasiuhtumise tsüklile.
− jälgige veerõhku regulaarselt; see võib tugevalt kõikuda sõltuvalt kellaajast,
nädalapäevast või isegi aastaajast.
− arvestage, et öine veerõhk võib olla märgatavalt kõrgem kui päevane veerõhk.
− vajadusel paigaldage enne seadet rõhualaldi.
− kui on tõenäoline, et veerõhk võib langeda alla miinimumi, siis paigaldage
rõhuvõimendi.

•

TÖÖTEMPERATUUR MIN-MAX: 4-48 °C / 39-120 °F
− ärge paigaldage seadet keskkonda, kus ümbritsev temperatuur on kõrge (nt
ventileerimata katlamaja) või võib langeda alla nulli.
− seade ei tohi olla väliskeskkonna mõjuvallas, näiteks otsene päikesevalgus või
atmosfäärilised sadestused.
− ärge paigaldage seadet veekuumendile liiga lähedale; hoidke vähemalt 3 m
distantsi torujuhtmestiku seadme väljavooluava ja veekuumendi sissevooluava
vahel; veekuumendid võivad vahel kanda soojust mööda külma toru
seadmesse; paigaldage seadme väljalasketorule alati kontrollklapp.

•

ELEKTRIÜHENDUS:
− antud seade töötab vaid pingel 24 V; kasutage seda alati koos kaasa antud
transformaatoriga.
− juhul kui transformaatori toitekaabel saab kahjustada, eemaldage transformaator
koheselt vooluvõrgust ning asendage uue transformaatoriga.
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KÄITUSTINGIMUSED JA -NÕUDED
− kindlasti ühendage transformaator voolukontakti, mis on paigaldatud kuiva
asukohta, millel on sobivad parameetrid ja ülepinge kaitse.
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MONTAAŽ
SISU KONTROLL
 Tegelikud kättesaadud osad võivad erinevada
piltidest/illustratsioonidest, mida näete siin kasutusjuhendis!

 Ainult süsteemidel, millel on ≥3 kuupjalga filtrielementi:
transpordi ja paigalduse lihtsustamiseks POLE filtrielement
surveanumas, vaid see tarnitakse eraldi 1 kuupjala suurustes
kottides; filtrielement tuleb paigaldada surveanumasse
kohapeal, pärast seadme omale kohale asetamist.
Kontrollige süsteemi sisu, kasutades käesolevas manuaalis
olevat komponentide ülevaadet. Tuvastage ja laotage
erinevad komponendid laiali, et lihtsustada montaaži.

SIMPLEX

1. Liigutage surveanum õigesse paigaldusasukohta; asetage
see lamedale tasapinnale. Veenduge, et töötegemiseks on
piisavalt ruumi.
2. Asetage püstikutoru otse ja täpselt surveanuma keskele;
blokeerige püstikutoru ots teibi või puhta riidetükiga, et
vältida filtrielemendi sisenemist torusse.
3. Asetage surveanuma avale lehter ning täitke surveanum
kõigepealt kruusakihiga. Seejärel täitke filtrielemendiga;
veenduge, et püstiktoru püsiks surveanuma keskosas.
4. Loputage surveanum ava, et eemaldada igasugused
filtrielemendi osakesed keermeosast.
5. Avage püstikutoru ots.

KONTROLLKLAPP
ainult PF-OXY1

Joonis 1.a, 2.a, 3.a
Simplex süsteem koosneb ühest (1) üksik filter moodulist
(survetank, filtrielement, reguleersulgur).
Normaalse käituse ajal toob süsteem töödeldud vett.
Niipea kui see algatab regeneratsiooni, läheb see
automaatselt
möödaviigu,
garanteerides
segamatu
töötlemata vee varustuse.
On võimalik paigaldada ka nö tavaliselt avatud hooldusklapp
(Normally Open Service Valve) (nt. solenoid käitamisega
membraaniklapid) süsteemi väljavoolu, mida kontrollib
süsteemi elektrooniline taimer; see hooldusklapp aktiveerub
kogu regeneratsiooni kestuse, et sulgeda reguleersulguri
standartne ‘töötlemata vee möödaviig regeneratsiooni ajal’.

MULTIPLEX PARALLEL

Joonis 4
Multiplex PARALLEL süsteem koosneb kahest (2) või enamast
Simplex süsteemist, mis:
- on hüdrauliliselt paigaldatud paralleelselt;
- on progammeeritud regeneratsiooni erinevateks
aegadeks;
- võivad omada nö tavaliselt avatud hooldusklappi
(Normally Open Service Valve) (nt. solenoid käitamisega
membraaniklapid) iga Simplex süsteemi väljavoolus, mida
kontrollib iga Simplex süsteemi elektrooniline taimer; See
hooldusklapp aktiveerub kogu regeneratsiooni kestel, et
sulgeda reguleersulguri standartne ‘töötlemate vee
möödaviig regeneratsiooni ajal’.
Normaalse käitamise ajal on kõik Simplex süsteemid töös,
kahekordistades/kolmekordistades/… tõhususe vooluhulka!
Toitetõrke puhul deaktiveeruvad kõik hooldusklapid, mis
tähendab, et kõikide Simplex süsteemide väljavool avaneb,
garanteerides nii segamatu veevarustuse.

FILTRIELEMENDI LAADIMINE
(ainult süsteemid, millel on ≥3 kuupjalga filtrielementi)
 Filtrielemendil võib olla natuke tolmu. Veenduge, et
kasutate sobivat isiklikku kaitsevarustust, kui täidate
surveanumat filtrielemendiga.
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1. Veenduge, et O-võru püstikutihendis ja anuma O-võru
(reguleersulguri keermestatud osa ümber) on õiges
asendis.
2. Keerake jaotur reguleersulgurile.
3. Õlitage surveanuma keermestatud osa, püstikutoru
ülaosa ja anuma reguleersulguri O-võru, kasutades
silikoon-määrdeainet.
4. Laske reguleersulguril langeda otse püstikutorule kuni
püstikutoru on õigesti sisenenud püstikutoru tihendisse;
seejärel vajutage see kindlalt alla ning kruvige
surveanuma külge.

ainult PF-OXY1,5

Joonis 5
1. Messingist klapipesal:
• veenduge, et O-võru püstikutihendis on õiges asendis;
• paigaldage jaotur ja kinnitage see 2 roostevabast
terasest kruviga;
• paigaldage anum O-võru ääriku soonde keermestatud
osas.
2. Õlitage surveanuma keermestatud osa, püstikutoru ülaosa
ja anuma reguleersulguri O-võru, kasutades silikoonmäärdeainet.
3. Madaldage klapipesa otse püstikutorule, kuni püstikutoru
on õigesti sisestatud püstikutoru tihendisse klapipesas;
seejärel vajutage see kindlalt alla ning kruvige
surveanuma külge.
4. Paigaldage klapipesa O-võru klapipesal olevasse soonde
5. Paigaldage reguleersulgur klapipesale, jälgige
reastustihvti!
6. Ühendage reguleersulgur klapipesaga 4 roostevabast
terasest poldiga; kinnitage tugevalt.

MONTAAŽ
ÕHUINJEKTSIOONI SÜSTEEM
ainult PF-OXY1

Joonis 6.a
 Veenduge, et õhuinjektsioonisüsteem on paigaldatud
vertikaalasendisse, kontrollklapp ja õhu sissevõtu
filtriekraan ülespoole. Keerake see vajadusel sellesse
asendisse.

ainult PF-OXY1,5

Joonis 6.b
1. Paigaldage õhuinjektsiooni süsteem kontrollklapile;
keerake mutter käega kindlalt paika.

Lehekülg 7

MONTAAŽ
SISSEVOOL JA VÄLJAVOOL
 Soovitame kasutada painduvaid voolikuid seadme
ühendamiseks veejaotussüsteemiga; kasutage
läbimõõduga voolikuid, et piirata survekadu.

suure

 Soovitame paigaldada möödaviigu süsteem (mida pole selle
tootega kaasa antud!), et võimaliku remondi ajaks isoleerida
seade veejaotussüsteemist. See võimaldab vee juurdepääsu
seadmele peatada, samas tagab püsiva (töötlemata)
veevarustuse tarbijale.

2. Sisestage in/out avades olevad adapterid reguleersulguril
(❶&❷); vältige O-võrude rikkumist. Kruvige mutrid
käega kindlalt paika.
3. Ühendage 3-klapi ühenduskomplekti IN klapp
reguleersulguri ’in’ avas oleva adapteriga (❶).
4. Ühendage 3-klapi ühenduskomplekti OUT klapp
reguleersulguri ’out’ avas oleva adapteriga (❷).
5. Ühendage magistraalvee varustus 3-klapi
ühenduskomplekti sissevooluga.
6. Ühendage seade 3-klapi ühenduskomplekti väljavooluga.

DRENAAŽ

 Takistamaks õhu väljapääsemist survestatud õhu
kambrist, tuleb tagada, et sissevoolu liin jookseks
vertikaalselt ülespoole seadmesse. Kui see pole võimalik,
paigutage sissevooluliinile kontrollklapp.

 Soovitame kasutada püsttoru hüdrolukuga.
 Takistamaks tagasiuhtumist kanalisatsioonisüsteemist
seadmesse, tagage, et drenaaživooliku või toru lõpu ja
kanalisatsioonisüsteemi vahel oleks piisav õhuava.

ainult PF-OXY1:
koos tehase möödaviiguga (valikuline)

 Asetage drenaaživoolik nii, et survekadu oleks
minimaalne; vältige väändeid ja asjatuid kõrgendusi.

Joonis 1
❶= magistraalvee varustus (töötlemata vesi)
❷= reguleersulguri sissevool (töötlemata vesi)
❸= reguleersulguri väljavool (töödeldud vesi)
❹ = seade (töödeldud vesi)
1. Kruvige tehase möödaviik reguleersulguri avadele
(❷&❸); ärge unustage tihendeid paigaldada. Keerake
mutrid käega kindlalt paika.
2. Kruvige ühenduskomplekt mutritega tehase möödaviigule
(❶&❹); ärge unustage tihendeid paigaldada. Keerake
mutrid käega kindlalt paika.
3. Ühendage magistraalveevarustus tehase möödaviigu
sissevoolu adapteriga (❶).
4. Ühendage seade tehase möödaviigu väljavoolu
adapteriga (❹).

ainult PF-OXY1:
3-klapiga ühenduskomplekt (pole seadmega kaasas)

Joonis 2
❶= reguleersulguri sissevool (töötlemata vesi)
❷= reguleersulguri väljavool (töödeldud vesi)
1. Paigaldage 3-klapiga ühenduskomplekt.
2. Kruvige ühenduskomplekt mutritega reguleersulguri
avadele (❶&❷); ärge unustage tihendeid paigaldada.
Keerake mutrid käega kindlalt paika.
3. Ühendage 3-klapi ühenduskomplekti IN klapp
reguleersulguri ’in’ ava adapteriga (❶).
4. Ühendage 3-klapi ühenduskomplekti OUT klapp
reguleersulguri ’out’ ava adapteriga (❷).
5. Ühendage magistraalvee varustus 3-klapiga
ühenduskomplekti sissevooluga.
6. Ühendage seade 3-klapiga ühenduskomplekti
väljavooluga.

ainult PF-OXY1,5:
3-klapiga ühenduskomplekt (pole seadmega kaasas)

Joonis 3
❶= reguleersulguri sissevool (töötlemata vesi)
❷= reguleersulguri väljavool (töödeldud vesi)
1. Paigaldage 3-klapiga ühenduskomplekt.
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 Veenduge, et kanalisatsioonisüsteem on sobilik,
arvestades seadme loputusvee voolukiirust.

ainult PF-OXY1

Joonis 7
1. Ühendage 19 mm voolik reguleersulguri (❶)
drenaažiühendusega; kinnitage see klambriga.
2. Vedage
drenaažvoolik
kanalisatsioonisüsteemi
ja
ühendage
see
nii,
et
voolikulõpu
ja
kanalisatsioonisüsteemi vahele jääb piisav õhuava. See
drenaažiliin toimib surve all, seega võib seda paigaldada
seadmest kõrgemale.

ainult PF-OXY1,5:

Joonis 8
1. Ühendage toru reguleersulguri (❶) 1” BSP Male drenaaži
ühendusega; kasutage sobivat tihendit.
2. Liigutage toru kanalisatsioonisüsteemi ja ühendage see
nii, et toruotsa ja kanalisatsioonisüsteemi vahele jääb
piisav õhuava. See drenaažiliin toimib surve all, seega võib
seda paigaldada seadmest kõrgemale.

HOOLDUSKLAPP (valikuline)

Joonis 9
1. Sisestage DIN stepsel hooldusklapi ühenduskaablil DIN
pistikupesasse,
mis
asub
reguleersulguri
(❶)
elektroonilise
taimeri
tagaosas.
.

KÄIVITAMINE
ELEKTRILINE
1. Ühendage seadme toitejuhe transformaatori
väljavooluga.
2. Lülitage transformaator pistikupesasse.

SURVESTAMINE
1. Veenduge, et möödaviigu süsteem on ‘möödaviigu’ asendis.
2. Veenduge, et seadme elektrooniline kontroller on
töörežiimis.
3. Avage magistraalvee varustus.
4. Avage seadme lähedal olev külma töödeldud vee kraan ja
laske veel joosta mõni minut kuni kogu õhk on
puhastatud ja kõik paigaldusega kaasnenud võõrkehad
välja uhutud; sulgege kraan.
5. Survestage seade ettevaatlikult, rakendades seda töösse:
• sulgege ‘MÖÖDAVIIGU’ ventiil;
• avage ‘VÄLJAVOOLU’ ventiil;
• avage aeglaselt ‘SISSEVOOLU’ ventiil.
6. Pärast 2-3 minutit, avage seadme lähedal oleva külma
töödeldud vee kraan ja laske veel joosta mõni minut, kuni
kogu õhk on paigaldusest puhastunud ja filtrielement on
korralikult loputatud (värvikaotuse ilming on loputusvee
puhul normaalne!); hoidke veekraan avatuna kuni
loputusvesi on puhas; sulgege kraan.
7. Kontrollige seade ja kõiki hüdraulilised ühendused üle, et
vajadusel tuvastada lekked.

 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 klaasist hetkega!

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
1. Programmeerige elektrooniline kontroller.

SOORITAGE REGENERATSIOON
 Soovitame käivitusregeneratsiooni sooritust vähemalt 2
tunni võrra edasi lükata. Filtrielement vajab piisavalt aega
vee imendumiseks 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.
1. Algatage regeneratsioon käsitsi, vajutades
kerimisnuppu; displei näitab:

Regen in 10 sec
2. Jätke seade sellesse asendisse; taimer loendab 0
sekundini ja alustab regeneratsiooni.
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
Kuigi seade jätkab tööd tavapäraselt, on soovituslik lasta
professionaalil viia läbi ennatlik hooldus.

Joonis 10
sümbol

nupp

funktsioon

KERIMINE

edasi järgmise
parameetri juurde

ÜLES
ALLA

 Et lähtestada hoolduse meeldetuletust, muutke
programmeerimise režiimis konfiguratsiooni parameetreid.

TÖÖREŽIIM

suurendab parameetri väärtust
vähendab parameetri väärtust

Töörežiimis näitab displei kellaaega ning päevade arvu, mis
on jäänud järgmise regeneratsioonini:

8:01

4 DAY REM

TOIDE
Pärast toite sisselülitamist näitab displei 5 sekundit installitud
tarkvara versiooni.

TOITE TÕRGE
Toitetõrke puhul salvestub programm NOVRAM®-i
määramata perioodiks, sisseehitatud SuperCap hoiab õige
päevaaja mitmeks tunniks; järelikult, pikema toitetõrke puhul
ei säili päevaaeg tingimata; sel juhul läheb toite taastumisel
päevaaeg asendisse 8:00, siis hakkab ka indikaator vilkuma,
näidates, et päevaaeg tuleb uuesti seada.

REGENERATSIOONI REŽIIM
Regeneratsiooni
režiimis
näitab
displei
tegelikku
regeneratsiooni tsüklit ning, kus vajalik, kogu järelejäänud
regeneratsiooni aega ja järelejäänud tsükliaega.

RECHARGING AIR
Rgn:XXX CycY:ZZZ

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

Seadme saab alati lähtestada tagasi töörežiimi vajutades
kerimisnuppu, seejärel käsitsi jätkata regeneratsiooni
tsüklitega.

TAIMERI TÕRGE

KÄSITSI REGENERATSIOON
Käsitsi on võimalik algatada kohest või viivitatud
regeneratsiooni (eelnevalt programmeritud regeneratsiooni
ajal).
1. vajutage kerimisnuppu; displei näitab:

Taimeritõrke korral ilmub displeile teade:

Service Required
Kui märguanne on võimaldatud (vaata Põhilised sätted), siis
see piiksub lakkamatult. Kui seadme toite välja/sisselülitus ei
lahenda probleemi, tuleb välja kutsuda professionaalne
teenindus,

HOOLDUS MEELDETULETUS

Regen in 10 sec
•

•

Saadaval ainult siis, kui hoolduse meeldetuletuse funktsioon
on teie tarnija poolt aktiveeritud ja programmeeritud!

Regen @

Kui saabub hooldus ajavahemik, juhtub järgnev:
1. displei näitab aeg-ajalt teadet:

8:01

Kui reguleersulgur on jäetud sellisesse asendisse,
loendab loendaja taimer näitajani 0 sek ja alustab
kohest regeneratsioon.
Selle režiimi tühistamiseks vajutage kerimisnuppu
enne kui loendaja taimer on jõudnud 0 sekundini;
displei näitab:

4 DAY REM

2:00

•

Maintenance Now
2. Kui märguanne on võimaldatud (vaata Põhilised sätted),
siis see piiksub 3 korda iga 5 minuti tagant.

Kui reguleersulgur on jäetud sellisesse asendisse, siis
algab eelnevalt seadistatud regeneratsiooni ajal
viivitatud regeneratsioon.
• Selle režiimi tühistamiseks vajutage kerimisnuppu;
juhtpaneel naaseb töörežiimi.

PUHKUSE REŽIIM
Seadet on võimalik sätestada puhkuse režiimi; see takistab
automaatse regeneratsiooni toimumist, kuid tagab selle, et
seade on automaatselt regenereeritud puhkuse tsükli lõpuks.
Lehekülg 10

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
1. Vajutage kerimisenuppu korduvalt kuni displei näitab:

PROGRAMMEERIMISE JUHISED PÕHILISED SÄTTED

Holiday: OFF

 Enne programmeerimise režiimi sisenemist, veenduge,
et seade on töörežiimis.
• Vajutage üles
või alla
nuppu, et aktiveerida
puhkuse režiim, sisestades tervete päevade number, mil
olete kodust eemal, või selleks, et deaktiveerida puhkuse
režiim (OFF).

 Kui 5 min jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, naaseb
juhtpaneel autmaatselt
muudatused EI salvestu!

töörežiimi;

tehtud

1. Vajutage kerimisnuppu ja hoidke seda 2 sek kuni displei
näitab:

Kui juhtpaneel on jälle töörežiimil. näitab displei:

8:01

tagasi

Holiday

Language:English

 Puhkuse režiim tühistatakse automaatselt, kui
regeneratsioon on käsitsi algatatud!
2. Vajuta kerimise nuppu uuesti; displei näitab:

Set time:
•

8:01

Vajutage üles või alla nuppe,et seadistada
kellaaeg

3.Vajutage kerimisnuppu uuesti, displei näitab:

Rech. daily: ON
•

Vajutage üles või alla nuppe, et aktiveerida/
deaktiveerida päevane kompressitud
õhukambri vool

4. Vajutage kerimisnuppu uuesti; displei näitab:

Interval:4 Days
•

•

Vajutage üles või alla
nuppe, et sätestada
päevade arv
regeneratsiooni vahel.

V
5.Vajuta kerimisnuppu uuesti displei näitab:

Buzzer: 2
või alla
nuppu, et võimaldada
• Vajuta üles
märguanne, sätestades helitaseme või tühistades märguande
(OFF).
6. Vajuta kerimise nuppu uuesti; displei näitab:

Exit
• Vajuta üles või alla nuppu, et salvestada sätted
NOVRAM® mälusse ning väljuge programmeerimise režiimist.
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
PROGRAMMEERIMISE JUHISED KONFIGURATSIOONI PARAMEETRID

 Seadme filtreerimismaht sõltub enamasti päevasest
veekasutusest ja raua/mangaani sisaldusest vees; paljud
muud faktorid võivad samuti filtreerimismahtu tugevalt
mõjutada. Seega on soovituslik seadet regulaarselt
regenereerida.
Paljude
seadmete
jaoks
peaks
regeneratsioon iga 3 kuni 4 päeva tagant olema piisav.



Kui on liigselt:
 raua/mangaani sisu,
 vee tarbimist,
 orgaanilise aine või hõljuvaine kogust,
 On soovituslik regeneratsiooni intervall langetada 1 või
max 2 päevani.

 Enne programmeerimisrežiimi siirdumist veenduge et
reguleersulgur oleks töörežiimis.

 Kõik selle seadme konfiguratsiooni parameetrid on
tehases eelnevalt programmeeritud, et pakkuda
optimaalset sooritust laias valikus seadmetele ja
olukordadele. Sellegipoolest võib olla vajalik või soovitud
muuta mõnda neist parameetritest, et optimeerida
seadmete sooritust veelgi või kohandada seda paigalduse
täpsete nõuetega.

 Juhul kui 5 minuti jooksul pole ühtegi nuppu vajutatud,
naaseb juhtpaneel automaatselt
muudatused EI salvestu!

töörežiimi;

tehtud

1. Vajutage kerimisnuppu ja hoidke seda 6 sek kuni displei
näitab:

System Check
2. 10 sek jooksul, vajutage üles

nuppu; displei näitab:

MaintInt: 24mths
•

Vajutage üles
või alla nuppu, et aktiveerida
hoolduse meeldetuletuse funktsioon, sätestades
hooldusintervall, või deaktiveerides hoolduse
meeldetuletuse funktsioon.

3. Vajutage kerimisnuppu uuesti; displei näitab:

Cycle 1:

XX min

•

vajutage üles
või alla
nuppu, et sätestada.
regeneratsiooni tsükli pikkus.
• Vajutage kerimisenuppu uuesti, et jõuda järgmise
regeneratsiooni tsükli juurde.
Tsükkel 1 Tagasiuhtumine
Tsükkel 2 Õhu sisselask
Tsükkel 3 Kiire loputus
Tsükkel 4 Puudulik funktsioon (PF-OXY1,5)
4. Vajutage kerimisenuppu uuesti; displei näitab:

Regen @
•

Vajutage üles või alla
regeneratsioon.

0:00
nuppu, et sätestada

5. Vajutage kerimisnuppu uuesti; displei näitab:

AUX2: Regen
•
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Vajutage üles või alla
kontakt 2 funktsioon:

nuppu, et sätestada abi-

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL
− Regen: abikontakt on sisselülitatud kogu
regeneratsiooni (ei kaasne täitmine ja soolvee
valmistustsüklid!).
− Chlor.Cell: abikontakt on sisselülitatud soolvee
tegemise/aeglase loputuse tsükli alguses.
Vajutage jälle kerimisnuppu ja vajutage üles või
alla nuppu, et sätestada kloorielemendi
aktiveerimise kestvus.
− Hooldus: abikontakt on sisselülitatud kui hoolduse
meeldetuletus on käivitatud.
− Error: abikontakt on sisselülitatud kui taimer
ebaõnnestub.

DIAGNOSTIKA REŽIIM
 Enne diagnostika režiimi sisenemist veenduge, et seade
on töörežiimis.

 Diagnostika režiimis saab konsulteerida mitmeid
käitusparameetreid; eriti sekkumise puhul, on need
parameetrid vöga kasulikud probleemipõhjuse või
talitlushäire tuvastamiseksIn

 Juhul kui 5 min jooksul ei ole vajutatud ühtegi nuppu,
naaseb juhtpaneel automaatselt töörežiimi!
Diagnostika režiimile ligipääs
1. Vajutage kerimisnuppu ja hoidke seda all 5 sek kuni
displei näitab:

6. vajutage kerimisnuppu uuesti, displei näitab:

Exit

System Check
•

Vajutage üles või alla nuppu, et salvestada sätted
NOVRAM® mälusse ja väljuda programmeerimise
režiimist.

2. 10 sek jooksul vajutage alla nuppu; displei näitab:

Regen XXdays ago
•
•

Te olete diagnostika režiimis.
Vajutage kerimisenuppu, et liikuda järgmise
diagnostika parameetrini.

Kättesaadavad diagnostika parameetrid
• Regen X days ago: päevade arv viimasest
regeneratsioonist
• In Srvc: kogu arv töös olnud päevadest.
• # of Regens: regeneratsioonide arv alates paigaldusest.
• Regen @: regeneratsiooni ajasäte.
• Rech. Daily: kompressitud õhukambri päevase laadimise
• säte.
Interval: regeneratsiooni vahel olevate päevade arvu
säte.
• Cycle X: vastava regeneratsiooni tsükli pikkuse säte.
• Units: paneel on programmeeritud meetermõõdustikku.
• Valve Type: ventiilitüübi säte.
• MP Resets: mikroprotsessori taaskäivituste arv.
• Memory Reset: rikutud mälu käivituste number.
• EZRSDg: tarkvara versioon.
Diagnostika režiimist väljumine
1. Kui 5 minuti jooksul pole ühtegi nuppu vajtutatud, siis
mikroprotsessor väljub diagnostikarežiimist ja naaseb
töörežiimi.
2. Vajutage kerimisnuppu korduvalt kuni displei näitab:

Exit
• Vajutage üles või alla nuppu, et väljuda diagnostika
režiimist.
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HOOLDUS
•

SOOVITUS
Hoolimata seadme usaldusväärsusest, soovitame me lasta
seda regulaarselt üle vaadata ja hooldada kompetentsel ja
korrakohaselt treenitud tehnikul. Ta saab määrata seadmele
sobiliku hoolduse intervalli, vastavalt teie konkreetsele
seadmele ja kohalikele käitusnõuetele. Regulaarse hoolduse
eelised on:
• Kohalike käitusnõuete kontroll (veekvaliteet, surve, jne);
• seadme sätete regulaarne kontroll ja seadistus,
granteerimaks, et see töötab maksimaalse tõhususega;
• minimaliseerida ootamatu rikke riski.
Kontakteeruge enda konsultandi või paigaldajaga, et saada
rohkem informatsiooni, või külastage meie veebilehte.

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

•

enneaegse ummistuse, mille tagajärjeks on mittepiisav
tagasiuhtumine ja filtreerimise mahu kaotus,
solgituse, mille tagajärjeks on oksüdeerumise mahu kaotus.

Filtrielemendi enneaegse ummistuse korral peab
filtrielementi ’agressiivselt’ tagasiuhtuma.
1. Kui võimalik, suurendage siseventiili survet.
2. Eemaldage tagasiuhtumise vooluklapp reguleersulguri
äravoolu väljavoolust.
3. Algatage käsitsi regeneratsioon, vajutades
kerimisenuppu; displei näitab:

Regen in 10 sec
4. Jätke seade sellesse asendisse; loendaja taimer jätkab
loendamist 0 sekundini ja alustab regeneratsiooni.
5. Niipea kui reguleersulgur on jõudnud tsüklisse 1
(tagasiuhtumise tsükkel), lülitage transformaator
vooluvõrgust välja.
6. Jätke seade tagasiuhtumise asendisse vähemalt 20
minutiks, et põhjalikult filtrielement tagasiuhtuda.
7. Lülitage transformaator tagasi vooluvõrku; reguleersulgur
naaseb tööasendisse, püsib seal 60 sek ning restardib
terve regeneratsiooni alates algusest.

 Me soovitame vähendada regeneratsiooni intervalli, et
filtrielemendi enneaegset ummistust tulevikus vältida.

SEADME MÖÖDAVIIK

Filtrielemendi solkimise korral, tuleks filtrielement
regenereerida kasutades oksüdeerimisagenti, näiteks
kaaliumpermanganaati (KMnO4).

Vahel võib tekkida vajadus panna seade hüdrauliliselt
möödaviigu, st isoleerida see veejaotussüsteemist;
näiteks :
•
Kui esineb mingi kiireloomuline tehniline
probleem;
•
Kui puudub vajadus varustada seadet
töödeldud veega.

Joonis 6
1. Valmistage regeneratsiooni lahus, segades sisse
vastuvõtja:
• KMnO4: ±2 gr filtrielemendi ühe liitri kohta,
• vesi: ±5 cl kaaliumpermanganaadi ühe grammi kohta.
2. Algatage käsitsi regeneratsioon, vajutades
kerimisenuppu; displei näitab:

TEHASE MÖÖDAVIIGUGA (valikuline) (ainult PF-OXY1)

Joonis 11.a

Regen in 10 sec

TÖÖASEND
❶= sissevoolu ventiil seadmesse on AVATUD
❷= väljavoolu ventiil seadmest on AVATUD

3. Jätke seade sellesse asendisse; loendaja taimer jätkab
loendamist 0 sekundini ja alustab siis regeneratsiooni.
4. Niipea kui reguleersulgur on jõudnud tsüklisse 2 (= õhu
imemine), eemaldage õhu sisselasu filter õhu imemise
kontrollklapilt.
5. Sisestage üks ⅜” polüetüleenvooliku ots õhu imemise
kontrollklappi
ja
teine
polüetüleenvooliku
ots
vastuvõtjasse regeneratsioonilahusega, et imeda välja
regenratsiooni lahus.
6. Niipea
kui
vastuvõtja
on
tühi,
eemaldage
polüetüleenvoolik
õhu
imemisekontrollklapist
ja
reinstallige õhu sisselasu filter.
7. Vajutage kerimisenuppu, et liigudata reguleersulgur
tsüklisse 3 (kiire loputus).
8. Niipea kui torusse minev loputusvesi muutub roosaks,
pange seade hüdrauliliselt möödaviigu.
9. Jätke seade sellesse asendisse vähemalt 2 tunniks, et
filtrielement saaks korralikult läbiloputatud.

Joonis 11.b
MÖÖDAVIIGU ASEND
❶= sissevoolu ventiil seadmesse on SULETUD
❷= väljavoolu ventiil seadmest on SULETUD

Joonis 11.c
HOOLDUSASEND
❶= sissevoolu ventiil seadmesse on AVATUD
❷= väljavoolu ventiil seadmest on SULETUD

FILTRIELEMENDI PUHASTAMINE
Teised vees leiduvad saasteained (nt. hõljuvained või
orgaanilised ained) võivad filterelemendile põhjustada:
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HOOLDUS
10. Algatage käsitsi regeneratsioon, vajutades
kerimisenuppu; displei näitab:

Regen in 10 sec
11. Jätke seade sellesse asendisse; loendaja taimer jätkab
loendamist 0 sekundini ja alustab siis regeneratsiooni. .
12. Niipea kui reguleersulgur on jõudnud tsüklisse 1
(tagasiuhtumise tsükkel), pange seade hüdrauliliselt tagasi
töösse ja lülitage transformaator vooluvõrgust välja.
13. Jätke seade tagasiuhtumise asendisse vähemalt 20
minutiks, et filtrielement põhjalikult tagasiuhtuda.
14. Lülitage transformaator tagasi vooluvõrku; reguleersulgur
naaseb tööasendisse, püsib seal 60 sek ning restardib terve
regeneratsiooni alates algusest.

SEADME DESIFITSEERIMINE
Seade on valmistatud kvaliteetsest materjalist ja kokku
monteeritud ohututes tingimustes, eesmärgiga tagada selle
puhtus ja hügieenilisus. Kui seade on paigaldatud ning
korrektselt ja õigesti käitatud, ei saasta see teie veevarustust.
Kuid nagu iga muu veejaotussüsteemi toruseade on ka selle
puhul bakterite paljunemine võimalik, eriti seisva vee puhul.
Seetõttu loputab seade automaatselt ja perioodiliselt
filtrielementi.
Kui seadme toide on pikema aja jooksul välja lülitatud,
soovitame toite taastumisel kogu regeneratsioon uuesti käsitsi
käivitada.
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TÕRKEOTSING
PROBLEEM
Töötlemata vesi töös

PÕHJUS
Avatud või defektiga möödaviig
Seade teeb regeneratsiooni
Liigne veekasutus
Muutus tarbevee sisalduses
Seadmel ei õnnestu alustada regeneratsiooni
Seadmel ei õnnestu korralikult teha
tagasiuhtumist
PF-OXY1 ainult: ventiili kere ja taimer pole
sünkroonis
Filtrielemendi vähenev filtreerimisvõime
Filtrielemendi kadu
Leke püstikutoru ja reguleersulguri kere vahel

Madal tase saasteainet
töödeldud vees.

Möödaviig pole korrektselt suletud
Liigne tõhususe vooluhulk

Puhastage või asendage filtrielement
Pöörduge “Filtrielemendi kadu” probleemi juurde
Veenduge, et püstikutoru on õigesti paigaldatud
ja puuduvad mõrad

Leke püstikutoru ja reguleersulguri kere vahel

Sulgege möödaviig
Vähendage tõhususe vooluhulka
Suurendage filtrimahtu suurendades filtrielemendi
mahtu.
Pöörduge “ Seadmel ei õnnestu korralikult teha
tagasiuhtumist ” probleemi juurde
Veenduge, et püstikutoru on õigesti paigaldatud
ja puuduvad mõrad
Veenduge, et püstikutoru on õigesti paigaldatud

Möödaviig süsteemi sisse- ja väljavoolu vahel

ja puuduvad mõrad
PF-OXY1 ainult: kontrollige, et ventiil tehase
möödaviigul on täiesti suletud

Seadmel ei õnnestu korralikult teha
tagasiuhtumist
Leke püstikutoru ja reguleersulguri kere vahel
Õhk kompressitud
õhukambrist jõuab
kiirelt väljavoolu.

LAHENDUS
Sulgege või avage möödaviig
Oodake kuni regeneratsioon lõppeb või sätestage
käsitsi regeneratsioon lõppema
Algatage regeneratsioon käsitsi
Kontrollige sissetuleva töötlemata vee sisaldust ja
reguleerige regeneratsiooni sagedus vastavalt
Pöörduge “seadmel ei õnnestu alustada
regeneratsiooni“ probleemi juurde
Pöörduge “Seadmel ei õnnestu korralikult teha
tagasiuhtumist“ probleemi juurde
Sünkroniseerige ventiili kere ja taimer

Kontrollige, et möödaviigu ventiil 3-klapiga
möödaviiguga süstemil on suletud
Ventiili kere ja taimer pole sünkroonis
Töödeldud vesi on
Kompressitud õhukambri läbipääs muudab
kergelt mitteläbipaistev vee väga oksüdeerunuks
ja/või kihisev
Seadmel ei õnnetu
alustada
regeneratsiooni

Veesurve kadu

Äravoolutoru lekib
reguleersulgurist
kestvalt

Kontrollige elektriseadmeid (korgid,
transformaator,...)
Asendage PCB
Asendage ajam

Vigane toiteplokk
Defektiga PCB
Defektiga ajam
Regeneratsioooni sagedus pole
programmeeritud
Mustuse kogum surveanumas

Programmeerige regeneratsiooni sagedus
Puhastage filtrielementi ja reguleersulgurit;
suurendage regeneratsiooni sagedust

Suletud alumine ja/või ülemine jaotur

Veenduge, et jaoturites poleks prahti

Seade teeb regeneratsiooni
Vigane elektrivarustus
Defektiga ajam
PF-OXY1 ainult: defektiga mikrolüliti
PF-OXY1,5 ainult: defektiga optiline lüliti
Defektiga PCB
PF-OXY1 ainult: ventiili kere ja taimer pole
sünkroonis

Filtrielemendi kadu

Sünkroniseerige ventiili kere ja taimer
Täiesti kahjutu töödeldud vee kvaliteedile ja kaob
kiirelt kui vesi hetkeks seisma jätta

Ülemine ja/või alumine jaotur on kahjustunud
Leke püstikutoru ja ülemise jaoturi vahel
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Oodake kuni regeneratsioon lõppeb või sätestage
käsitsi regeneratsioon lõppema
Kontrollige elektriseadmeid (korgid,
transformaator,...)
Asendage ajam
Asendage mikrolüliti
Asendage optiline lüliti
Asendage PCB
Sünkroniseerige ventiili kere ja taimer
Asendage jaotur(id)
Veenduge, et püstikutoru on õigesti paigaldatud ja
pole pragusid

TÕRKEOTSING
PROBLEEM
Seadme tagasiuhtumiseprotsess ei õnnrestu
korralikult

PÕHJUS
Madal käitussurve

Ebapiisav veevarustus
Piiratud äravool
Liigne mustuse kogu surveanumas

Suletud tagasiuhte vooluklapp
Suletud ülemine või alumine jaotur
Filtrielement on täiesti blokeeritud
Reguleersulgur teeb
pidevalt tsükleid

PF-OXY1 ainult: defektiga mikrolüliti
PF-OXY1,5 ainult: defektiga optiline lüliti
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LAHENDUS
Kontrollige käitussurvet; peab olema kõrgem
kui 2,5 baari
Kontrollige veevarusid (voolu maht/dünaamiline
surve)
Kontrollige, kas äravoolus on sõlmi või muid piirajaid
Puhastage või asendage filtrielement ja
reguleersulgur;
suurendage regeneratsiooni sagedust;
suurendage tagasiuhtumise voolu mahtu
Puhastage või asendage tagasiuhtumise vooluklapp
Veenduge, et ülemine ja alumine jaotur on puhtad
ja vahed pole ummistunud raua või muu mustusega
Asendage filtrielement ja vähendage
regeneratsiooni intervalli
Asendage mikrolülitid
Asendage optilised lülitid





1.a

1.b





2.a

2.b





3.a

3.b

© 2016 erie water treatment

PP-PF-OXY-Rev2016.08


4.a


4.b





5.a

5.b

© 2016 erie water treatment

PP-PF-OXY-Rev2016.08





6.a

6.b





7.a

7.b





8.a

8.b

© 2016 erie water treatment

PP-PF-OXY-Rev2016.08





9.a

9.b


10





11.a

11.b

© 2016 erie water treatment

PP-PF-OXY-Rev2016.08


11.c

© 2016 erie water treatment

PP-PF-OXY-Rev2016.08

