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1. Wskazówki bezpieczeństwa 
 

1.1 Informacje ogólne 
Niniejsza instrukcja obsługi i montażu zawiera 
podstawowe wskazówki, których należy 
przestrzegać podczas ustawienia, eksploatacji i 
konserwacji. Powinna zostać przeczytana przed 
przystąpieniem do montażu i uruchomieniem 
przez monterów oraz odpowiedzialny personel / 
operatorów. Musi być ona ciągle dostępna w 
miejscu zastosowania instalacji.  

Należy przestrzegać nie tylko podanych w tym 
rozdziale ogólnych wskazówek bezpieczeństwa, 
lecz również specjalnych wskazówek 
bezpieczeństwa zawartych w innych rozdziałach. 
Oprócz tego należy przestrzegać miejscowych 
ustawowych środków bezpieczeństwa.  

1.2 Oznakowanie wskazówek 

 
Zawarte w tej instrukcji wskazówki 
bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może być przyczyną 
zagrożenia dla osób, są oznakowane w 
sposób szczególny ogólnymi symbolami 
ostrzegawczymi "Znaki bezpieczeństwa 
zgodnie z DIN 4844-W9“. 

 
Ten symbol znajdą Państwo we 
wskazówkach bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może powodować 
zagrożenie dla maszyny i jej działania. 

 
Znajdują się tu rady i wskazówki, które 
ułatwiają pracę i zapewniają bezpieczną 
eksploatację. 

Wskazówki umieszczone bezpośrednio na 
instalacji np.: Strzałki kierunku obrotów, 
przyłącza płynów oraz ustawienia muszą być 
bezwzględnie przestrzegane oraz utrzymywane w 
doskonale czytelnym stanie.  

1.3 Kwalifikacje personelu 
Personel do obsługi, konserwacji, inspekcji i 
montażu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 
do wykonywania tych prac. Zakres 
odpowiedzialności, kompetencje i kontrola 
personelu muszą zostać precyzyjnie określone 
przez użytkownika. 

1.4 Zagrożenie w przypadku 
nieprzestrzegania 
wskazówek bezpieczeństwa 

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może powodować zagrożenie zarówno dla osób, 
środowiska jak i instalacji. Nieprzestrzeganie 
wskazówek bezpieczeństwa może być przyczyną 
utraty wszelkich roszczeń odszkodowawczych. 

W pojedynczych przypadkach nieprzestrzeganie 
może powodować następujące zagrożenia: 

- Zawodność działania istotnych funkcji 
instalacji 

- Zawodność działania zalecanych metod 
konserwacji i utrzymania w dobrym stanie 

- Zagrożenie dla osób na skutek 
oddziaływań elektrycznych, chemicznych 
i mechanicznych. 

1.5 Świadomość bezpieczeństwa 
pracy 

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
zawartych w instrukcji montażu obsługi, 
istniejących przepisów krajowych dotyczących 
zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom oraz 
ewentualnych przepisów eksploatacji i 
bezpieczeństwa użytkownika.  

1.6 Wskazówki bezpieczeństwa 
dla użytkownika / operatora 

Istniejących zabezpieczeń przed kontaktem z 
elementami obracającymi się w trakcie pracy 
instalacji nie wolno usuwać. 

Należy wykluczyć zagrożenia ze strony energii 
elektrycznej (szczegóły dotyczące tych zagadnień 
np. w przepisach VDE i miejscowych zakładach 
energetycznych). 
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1.7 Wskazówki bezpieczeństwa 
dotyczące prac 
konserwacyjnych, 
inspekcyjnych i 
montażowych. 

Użytkownik powinien zadbać, aby prace 
konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe były 
wykonywane przez autoryzowany i 
wykwalifikowany personel, który posiada 
wystarczające informacje po dokładnym 
zapoznaniu się z instrukcją montażu i obsługi.  

W zasadzie prace przy instalacji należy 
wykonywać tylko po uprzednim wyłączeniu 
urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać 
sposobu postępowania odnośnie zatrzymania 
opisanego w instrukcji montażu i obsługi.  

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy 
zamocować wszystkie instalacje zabezpieczające 
i ochronne oraz przywrócić ich działanie. 

Przed uruchomieniem należy przestrzegać 
punktów wymienionych w rozdziale 
"Uruchomienie". 

1.8 Samowolna przebudowa i 
produkcja części 
zamiennych 

Przebudowa lub modyfikacja instalacji 
dozwolone są tylko po konsultacji z 
producentem. Oryginalne części zamienne oraz 
akcesoria autoryzowane przez producenta służą 
bezpieczeństwu. Zastosowanie innych części 
może spowodować utratę odpowiedzialności za 
skutki wynikające z tego tytułu. 

1.9 Niedozwolone tryby pracy 
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej 
instalacji zagwarantowane jest tylko w przypadku 
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem 
zgodnie z rozdziałem "Przeznaczenie" instrukcji 
montażu i obsługi. Nie wolno w żadnym 
przypadku przekraczać wartości granicznych 
podanych w danych technicznych i protokole 
kontrolnym.  

1.10 Agregaty dodatkowe 
Należy przestrzegać również wszystkich 
wskazówek zawartych w dokumentacji 
agregatów dodatkowych odnośnie 
bezpieczeństwa i eksploatacji instalacji. 

1.11 Ochrona przed warunkami 
otoczenia 

 Instalacje wodne mogą na skutek usterek 
powodować przede wszystkim szkody wodne. 
Zwrócić uwagę przed montażem w jakim stopniu 
inne instalacje lub budynki chronione są przed 
szkodami wodnymi. Centralny odpływ 
posadzkowy lub instalacja ostrzegawcza przed 
wyciekiem mogą zapobiec większym szkodom. 

2 Transport 

2.1 Założenia mechaniczne 

 Instalację można transportować tylko przy 
pomocy odpowiedniego podnośnika. Należy 
zwrócić uwagę na masę całkowitą instalacji 
(patrz dane techniczne "Załącznik protokołu"). 

 Instalacja musi być transportowana z 
zachowaniem maksymalnego odchyłu nie więcej 
niż 10%.  

Instalacji posiadających więcej niż 4 nogi nie 
wolno podnosić pośrodku bez dodatkowych 
wsporników. Instalację należy podnosić i 
transportować przy pomocy odpowiednich 
podnośników z lewej i z prawej strony poniżej 
głównych podpór ukośnych.  

Przed przystąpieniem do transportu instalację 
należy całkowicie opróżnić.  

2.2 Założenia klimatyczne 

 Membrany osmozy odwróconej nie są 
odporne na mróz. Jeśli nie zastosowano żadnych 
środków bezpieczeństwa (np. środek przeciw 
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zamarzaniu), temperatura nie może spaść nigdy 
poniżej punktu zamarzania.  

Zabezpieczenia przed zamarzaniem są widoczne 
w postaci naklejki na szafie sterowniczej lub na 
skrzyni pakowniczej.  

 W żadnym okresie czasu nie wolno 
przekraczać podanej temperatury najniższej. Jeśli 
instalacja została już uruchomiona ochrona przed 
mrozem nie jest dostępna. 

3. Przeznaczenie 
Instalację osmozy odwróconej AquaCare 
przeznaczone są tylko do przygotowywania wody 
bez cząsteczek stałych. W zależności od typu 
instalacji woda surowa może wykazywać 

niewielkie zasolenie (woda z wodociągów do ok. 
1500 mg/l), średnie zasolenie (woda słonawa od 
ok. 1500 mg/l) lub wysokie zasolenie (woda 
morska do ok. 50.000 mg/l). Jeśli instalacja 
AquaCare stosowana jest do wody o innej jakości 
niż podano w Załącznik Protokół", należy 
koniecznie skonsultować to z AquaCare. 

4. Wyposażenie 
Instalacje osmozy odwróconej AquaCare 
HighPower jest dostarczana w całości 
zmontowana. Instalację należy ustawić i 
doprowadzić do niej wodę i prąd. Proszę 
sprawdzić dostawę pod względem dokładności i 
kompletności.  

4.1. Wyposażenie podstawowe 

20” Filter, klarsicht
5 µm-Einsatz

20” Filterhalter
verstärkt mit

Montagewinkel 45 GD

bar

bar

bar

32
0

58
0

bar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a.8. 9. 10. 11. 12.13. 14.

c.

C.
B.

A.

I.

II.

15.

16.

17.

18.19.20.21.22.23.24.25.26.
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Instalacja składa się z:  
1. stabilna rama z profili aluminiowych 
2. manometr ciśnienia wstępnego 
3. Zawór spustowy ciśnienia jednostki filtra 
wstępnego 
Jednostka filtra wstępnego składa się z 
4. filtra zgrubnego 50 µm 
5. filtra kombi 5 µm (osad + węgiel aktywny) 
6. Wejściowy zawór elektromagnetyczny serwo 
7. Szafa sterownicza (HP 6.000 tylko RO-matic) 
8. Przełącznik ciśnienia wejściowego 
9. Manometr ciśnienia filtra- 
10. Przepływomierz dla permeat = woda czysta 
11. Przepływomierz dla koncentratu= woda 
ściekowa 
12. Zawór ciśnienia roboczego 
13. Zawór koncentratu 
14. Zawór elektromagnetyczny spłukiwania 
15. Łącznik Victaulic (nie HP6.000) 
16. Zawór dławiący (tylko w połączeniu z 
zaworem mieszającym permeat) 
17. Manometr ciśnienia roboczego 
18. Zawór mieszający permeat (opcjonalnie; za 
pompą) 
19. wielostopniowa pompa obiegu 
wysokociśnieniowego ze stali szlachetnej lub 
pompa łopatkowa (HP6.000) 
20. Rura tłoczna z membraną 
21. Manometr permeatu- 
22. Presostat minimum (II.) 
23. Presostat maksimum (II.) 
24. Zawór zwrotny (II.) 
25. Czujnik przewodności 
26. Orurowanie wody czystej (rura zbiorcza) 

A. dopływ; a. zawór probierczy dopływu 
B. koncentrat 
C. permeat; c. zawór probierczy permeatu 

4.2. Opcje 
Opcjonalnie można zainstalować następujące 
komponenty: 
I. Urządzenie do kontroli twardości 
II. Presostat i zawór zwrotny do sterowania 
zbiornika ciśnieniowego 
III. zawór zrzutowy permeatu 

5. Zasada działania 
Przy użyciu ciśnienia sieci wodociągowej (A) 
woda wodociągowa jest przepuszczana przez 
półprzepuszczalną membranę (20.). Membrana 
jest tak skonstruowana, że zatrzymaniu ulegają 
nawet rozpuszczone sole (sól kuchenna, czynniki 
powodujące twardość, azotan, krzemionka i 
połączenia organiczne (rozpuszczalniki, osady 
pestycydów i leków) (woda czysta = permeat, C). 
Aby membrana nie została natychmiast zapchana, 
należy odprowadzić od membrany część wody 
wzbogaconą substancjami szkodliwymi (woda 
ściekowa = koncentrat, B.).  

Jakość i wydajność wody czystej instalacji 
osmozy odwróconej zależna jest od wielu 
czynników. Im lepsza jest jakość wody 
wyjściowej (najczęściej woda wodociągowa), 
tym bardziej pełnowartościowa jest woda czysta; 
w większości przypadków nie można wpłynąć na 
jakość wody wodociągowej. Im większe ciśnienie 
wody wodociągowej, tym więcej wody czystej 
można wyprodukować; jednocześnie wzrasta 
jakość wody czystej. Dlatego do tej instalacji 
zamontowano pompę podwyższania ciśnienia 
(19.). 

Temperatura wody wpływa również na ilość 
wody czystej: im cieplejsza woda, tym większa 
wydajność instalacji osmozy odwróconej (patrz 
"Załącznik Współczynniki korekty temperatury"). 
Temperatura wody nie powinna być jednak 
wyższa niż 40°C, ponieważ wpływa to 
niekorzystnie na membranę. Zimą instalacja 
produkuje do 40% mniej, latem jednakże do 60% 
więcej wody czystej niż podają dane 
znamionowe. 

Aby wartościowa(e) membrana(y) mogła(y) 
funkcjonować poprawnie w instalacjach osmozy 
odwróconej AquaCare zamontowano filtry 
zgrubne (4.) w celu usuwania osadów oraz filtr 
kombi (5.) do usuwania rozpuszczonych 
substancji gazowych.  

Ciśnienie wejściowe kontrolowane jest przez 
czujnik (8.). Jeśli spadnie ono poniżej minimum 
instalacja wyłącza się automatycznie, aby chronić 
pompę podwyższania ciśnienia przed pracą na 
sucho. Pompy podwyższania ciśnienia zwiększa 
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ciśnienie wejściowe do ciśnienia roboczego ( 8 
do 80 bar w zależności od instalacji), aby 
produkować duże ilości wody czystej.  

Następnie woda przepływa do membran (20.) i 
dzieli się na strumień wody czystej (C.) i 
strumień wody ściekowej (B.).  

W celu uzyskanie lepszego uzysku, można 
podłączyć albo zmiękczanie albo dozować 
antyskalanty.  

Cała instalacja kontrolowana jest albo przez 
sterowanie mikroprocesorowe (RO-matic) lub 
przez sterowanie SPS. 

 

6. Montaż 

6.1 Ustawianie 

 W celu zagwarantowania niezawodności 
działania instalacja musi być ustawiona na 
równej i stabilnej powierzchni. Ewentualne 
nierówności podłoża można wyrównać przy 
pomocy stopek regulacyjnych. Stopki nie 
powinny być wykręcane bardziej niż 60 mm 
długości całkowitej.  

 Po obydwu stronach instalacji powinno 
być przynajmniej 1,2 metra miejsca, aby móc 
dokonać wymiany membran. Miejsce z przodu 
należy pomierzyć ten sposób, aby można było 

ustawić i eksploatować CIP (Instalacja 
czyszcząca Clean In Place).  

 W przypadku miejsc ustawienia powyżej 
1000 metrów nad poziom morza należy zwrócić 
uwagę, że silniki chłodzone powietrzem są 
zaprojektowane jako większe w celu uniknięcia 
przegrzania.  

6.2 Przyłącza wody 
W celu rozpoczęcia eksploatacji instalacji 
przyłącza wody należy połączyć z zasilaniem i 
odpływem. 

 Przyłącza PVC mogą być wykonane tylko 
przy użyciu certyfikowanego kleju z 
zachowaniem przepisów dotyczących 
przygotowania.  

Dopływ (A.) jest połączony z zasilaniem wodą 
surową. Należy zwrócić uwagę, aby wodociąg 

Feed = dopływ 
pl = ciśnienie wstępne 
MVIN = wejściowy zawór 
elektromagnetyczny 
p2 = ciśnienie filtra 
Dos = miejsca dozowania (opcjonalnie) 
p3 = ciśnienie robocze membrany 
MVflush = zawór płuczący 
Vbypass = zawór obejściowy (ciśnienie 
robocze) 
Vc = zawór koncentratu 
Concentrate = woda ściekowa 
RO1 = moduł osmozy odwróconej 1 
RO2… = dalsze moduły (opcjonalnie) 
MV PD = zawór spustowy permeatu 
(opcjonalnie) 
LF = pomiar przewodnictwa 
p4 = Permeatdruck (optional) 
Permeaty = woda czysta 
VP = strumień objętości woda czysta 
VC = strumień objętości woda ściekowa 
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doprowadzający był w stanie pokryć 
zapotrzebowanie na wodę instalacji (patrz dane 
techniczne "Załącznik Protokół"). 

 W przypadku spodziewanych 
zanieczyszczeń, substancji utleniających (np. 
chlor) lub zwiększonych stężeń żelaza, baru lub 
strontu, należy podjąć odpowiednie środki. 
AquaCare służy radą w tym zakresie.  

 Należy zwrócić uwagę, aby wejściowe 
ciśnienie wody znajdowało się w dopuszczalnym 
zakresie instalacji (patrz dane techniczne 
"Załącznik Protokół"). W przypadku zbyt 
wysokiego ciśnienia należy podłączyć 
odpowiednie elementy redukcyjne (np. reduktor 
ciśnienia). 

 Jeśli w instalacji osmozy odwróconej 
wykorzystuje się wodę zmiękczona, należy 
regularnie sprawdzać instalację zmiękczania 
wody (zaraz przed regeneracją zmierzyć twardość 
wody GH - musi ona zawsze wynosić poniżej 
2°dH)! Jeśli instalacja zmiękczania wody nie jest 
w stanie dostarczyć zmiękczonej wody, należy 
natychmiast wyłączyć instalację osmozy 
odwróconej i sprawdzić instalację zmiękczania 
wody. 

Do ciągłej kontroli można zainstalować 
urządzenie do kontroli twardości (I.). 

 W przypadku zastosowania stacji 
dozowania dla antyskalantów lub kwasu, to 
dozowanie musi odbywać się zgodnie z 
instrukcją producenta chemikaliów. W przypadku 
nieprzestrzegania membrany ulegają szybkiemu 
uszkodzeniu. Dozowanie należy wykonywać 
zawsze tylko w połączeniu z mieszarką statyczną, 
aby zapewnić optymalne wymieszanie 
chemikaliów.  

 Woda ściekowa = koncentrat instalacji 
należy odprowadzać przy najmniejszych stratach 
ciśnienia. Należy zadbać o to, aby przewód 
koncentratu NIE był nigdy zamknięty lub 
zdławiony. Jeśli przewód koncentratu musi być 
bardzo długi (więcej niż 5 metrów) należy 
odpowiednio zwiększyć średnicę.  

 Woda czysta = permeat instalacji należy 
odprowadzać przy najmniejszych stratach 
ciśnienia. Należy zadbać o to, aby przewód 
permeatu NIE był nigdy zamknięty lub 
zdławiony. Jeśli przewód permeatu musi być 
bardzo długi (więcej niż 5 metrów) należy 
odpowiednio zwiększyć średnicę.  

Wyjątek stanowią instalacje z podłączonym 
zbiornikiem ciśnieniowym. Za zbiornikiem 
ciśnieniowym przewód wody czystej może być 
dowolnie dławiony lub zablokowany. Sterowanie 
zbiornika ciśnieniowego przy pomocy czujnika 
ciśnienia minimalnego i maksymalnego (II.) 
kontroluje pracę całej instalacji. 

 Ciśnienie permeatu, które można odczytać 
na manometrze (21.), przeciwdziała ciśnieniu 
roboczemu (17.) pompy ciśnieniowej (19.) i 
redukuje wydajność instalacji. W przypadku 
konieczności pokonania dużych odległości, 
należy pracować z pompą podwyższania 
ciśnienia lub instalacją podwyższenia ciśnienia w 
przewodzie wody czystej.  
Nie dotyczy to sterowania zbiornika sterowania. 

 Woda czysta instalacji osmozy 
odwróconej jest idealna pod względem 
bakteriologicznym. W podłączonym przewodzie 
wody czystej w pewnych warunkach mogą 
powstać biofilmy. W celu ich uniknięcia lub 
zahamowania ich powstawania, do wody można 
dodać np. dwutlenek chloru. AquaCare chętnie 
udzieli Państwu porady.  

6.3 Przyłącze elektryczne 
Elektryczne przyłącze musi być wykonane przez 
specjalistę zgodnie z miejscowymi przepisami 
zakładu energetycznego lub VDE. 

 Przed usunięciem pokryw skrzynki 
zaciskowej i przed każdym demontażem 
komponentów elektrycznych napięcie zasilania 
musi zostać odłączone (otwarcie styków 
przynajmniej 3 mm).  

Należy zwrócić uwagę, aby dane elektryczne 
podane na tabliczce znamionowej były zgodne z 
istniejącym zasilaniem prądowym. 
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 W przypadku prawdopodobieństwa 
odchyleń napięcia sieciowego należy 
zainstalować czujnik napięcia. W przypadku 
zmieniających się kierunków obrotów w sieci 
napięciowej należy zainstalować czujnik 
kierunku obrotów.  

7. Uruchomienie 

 Przed uruchomieniem sprawdzić, czy 
wszystkie przyłącza są odpowiednio ułożone i 
podłączone.  

 Sprawdzić, czy podłączone części 
instalacji jak filtr piaskowy, filtr z węglem 
aktywnym, instalacje zmiękczania wody lub 
systemy dozujące pracują poprawnie.  

 Wejściowy zawór kulkowy musi być 
koniecznie otwarty i może być zamykany tylko 
do celów konserwacyjnych.  

Manometry "Filtr wstępny" (2.) i "Filtr końcowy" 
(9.) muszą wskazywać ciśnienie. Tylko wtedy 
podczas startu instalacji pompa może zostać 
wypełniona wodą przez ciśnienie wody 
wejściowej. W przeciwnym razie pompa będzie 
pracować na sucho i ulegnie uszkodzeniu (patrz 
"Załącznik Pompa"). 

Ustawić przełącznik główny instalacji na „I“. 
Uruchomić RO-matic (patrz „Instalacja RO-
matic“) lub SPS (patrz "Instalacja SPS").  
Automatyczny zawór kulowy / zawór 
elektromagnetyczny serwo (6.) otwiera i woda 
wpływa do instalacji. Po 30 sekundach uruchamia 
się pompa główna i instalacja pracuje. 
Instalacja może uruchomić się tylko wtedy, gdy 
zbiornik magazynowy (opcja) lub zbiornik 
ciśnieniowy (opcja) nie są napełnione.  

Ustawienie wody czystej, wody ściekowej i 
mieszanki wody surowej: 

Z chwilą, gdy instalacja zacznie produkować 
wodę, należy ustawić w odpowiednim stosunku 
ilość wody czystej i wody ściekowej. 

7.1.Ustawienie ilości wody czystej 
Instalacja AquaCare jest fabrycznie ustawiona na 
odpowiednie ciśnienie robocze, co pozwala na 
produkcję odpowiedniej ilości wody czystej. Ze 
względu na zróżnicowane ciśnienia wejściowe, 
ciśnienie robocze, które ustawia ilość wody 
czystej, powinno być jednak kontrolowane przez 
klienta i ewentualnie ustawione od nowa. Jeśli 
instalacja znajduje się w trybie pracy manometr 
pokazuje „Pre Membrana“ (17.) ciśnienie 
robocze. Powinno być ono zbliżone do ciśnienia 
podanego w protokole. Niskie ciśnienia 
zmniejszają wydajność instalacji. 

Ciśnienie robocze jest poprawnie ustawione, jeśli 
osiągana jest wydajność znamionowa wody 
czystej. Jeśli wydajność wody czystej będzie 
wyższa niż 10%, należy koniecznie zredukować 
ciśnienie robocze. W tym celu można lekko 
otworzyć zawór ciśnienia roboczego (12.) lub w 
recyrkulacji koncentratu.  

 Wyższe ciśnienia niż ciśnienia 
maksymalne podane w protokole niszczą 
instalację! W przypadku wody zimnej ciśnienie 
robocze należy ustawić wyżej, niż w przypadku 
wody ciepłej (uwaga na pory roku). 

Odczyt ciśnienia i wykonywanie ustawienia 
ciśnienie roboczego lub ilości wody czystej 
można podejmować tylko wtedy, gdy instalacja 
produkuje wodę a nie płucze. 

7.2. Ustawienie ilości ścieków 
Instalacja AquaCare HighPower jest ustawiona 
fabrycznie z uwzględnieniem właściwości wody 
klienta. W protokole kontrolnym jest podany 
zalecany stosunek. Jednak na początku stosunek 
ten powinien zostać sprawdzony.  

 Koncentrat-/ilość ścieków jest ustawiany 
na zaworze koncentratu (13). Przekręcanie w 
prawo powoduje zamknięcie zaworu i redukuje 
ilość ścieków, przekręcenie w lewo spowoduje 
zwiększenie ilości ścieków. Zawór redukcyjny 
nie powinien nigdy być zamykany całkowicie.  

 Stosunek wody czystej do ścieków musi 
być zgodny z protokołem kontrolnym. Jeśli ilość 
ścieków zostanie za bardzo zredukowana, 



- 11 - 

b-ro-hp2_PL.doc, strona 11 z 11, lip. 14 

membrany będą zamykać za szybko i spowodują 
duże koszty. Jeśli ilość ścieków zostanie 
ustawiona za wysoko nastąpi zwiększenie 
zużycia wody i ewentualnie chemikaliów (sól do 
instalacji zmiękczania wody; antyskalantów i 
kwasów do instalacji losujących).  

Jeśli instalacja ma pracować przy 75% uzysku, 
ilość ścieków musi wynosić około 30% ilości 
wody czystej lub około 25% ilości wody 
dopływających (suma wody czystej + ścieki).  

Pomiar ustawienia może być wykonywany 
tylko wtedy, jeśli instalacja produkuje wodę a 
nie płucze. Przy podłączonym zbiorniku 
ciśnieniowym ciśnienie permeatu (ciśnienie w 
zbiorniku) powinno znajdować się pomiędzy 
MINIMUM i MAKSIMUM (patrz "Instalacja 
Protokół").  

7.3. Ustawianie mieszanki wody 
surowej (opcja) 

Na zaworze "Woda surowa" (IV.) można 
dokonać ustawienia ilości domieszanej wody 
surowej, a następnie odczytać na 
przepływomierzu "Woda surowa" (opcja). Przy 
pomocy przyrządu do pomiarów przewodnictwa 
(opcja) lub testu twardości można dokonać 
sprawdzenia jakości wody czystej. 

Jeśli instalacja ma być ponownie wyłączona, 
należy stosować się do instrukcji RO-matic lub 
der SPS.  

7.4. Ustawianie ciśnienia 
permeatu na zaworze 
mieszającym permeatu 
(opcja) 

Jeśli zawór mieszający permeatu (18) jest 
zainstalowany i instalacja pracuje z 
przełącznikiem pływakowym a nie ze 
zbiornikiem ciśnieniowym, to po stronie 
permeatu należy wytworzyć przeciwciśnienie, 
aby zawór mieszający permeatu mógł pracować 
poprawnie. Zawór dławiący (16.) na wyjściu 
permeatu musi być na tyle zdławiony, aby 
ciśnienie permeatu (manometr 6) wynosiło około 
1-3 bar.  

 Ustawienie można wykonywać tylko w 
przypadku poprawnego ustawienia ciśnienia 

roboczego lub ilości wody czystej i ściekowej. 
Instalacja musi pracować w trybie normalnym 
(nie start lub proces płukania). Zawór dławiący 
należy obsługiwać w sposób szczególnie 
ostrożny. Zbyt wysokie ciśnienie permeatu może 
spowodować zniszczenie instalacji.  

8. Konserwacja 
instalacji 

Instalacja osmozy odwróconej AquaCare nie 
wymaga konserwacji. Jednakże należy regularnie 
kontrolować działanie (ilość wody, jakość wody) 
oraz stan membran i filtrów wstępnych. 

8.1. Kontrola filtra wstępnego i 
wymiana wkładów filtrów 

Należy regularnie kontrolować filtry wstępne. 
Okres trwałości filtrów zależy od jakości wody 
surowej i wykorzystania instalacji i może się 
znacznie różnić. 

Jeśli różnica ciśnień pomiędzy manometrami 
„Filtr wstępny“ i „Filtr tylni“ podczas pracy jest 
większa niż 1 bar (np. ciśnienie wstępne przy 
4 bar, ciśnienie na filtrze 2,5 bar: 4 - 2,5 = 
różnica ciśnień 1,5 bar), należy dokonać 
wymiany filtrów wstępnych.  

 W przypadku większej różnicy ciśnień niż 
2 bar wkłady filtrów ulegają przeciążeniu i 
szkodzą całej instalacji. 

W celu dokonania wymiany wkładów filtrów 
instalację należy wyłączyć z eksploatacji (patrz 
RO-matic lub SPS). Ustawić przełącznik główny 
na „0“.  

Zamknąć wejściowy kurek kulowy i sprawdzić, 
czy automatyczny kurek kulowy/zawór 
elektromagnetyczny jest zamknięty. Otworzyć 
teraz spustowy kurek kulowy (3.) filtra, aż 
ciśnienie wstępne spadnie do zera. Podłączyć 
ponownie zawór! 

Otworzyć teraz filtr (4., 5.) odkręcając kluczem 
do filtrów złącza śrubowe filtra i wykręcając 
całkowicie głowicę filtra. Wyjąć stare wkłady 
filtrów. Te filtry wgłębne nie mogą być myte i 
należy wymienić je na nowe.  
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Stosować wkłady filtrów o odpowiedniej 
długości lub włożyć krótsze filtry z przystawkami 
jeden na drugim.  

Zamknąć teraz ponownie filtr wstępny i zwrócić 
uwagę na odpowiednie ułożenie uszczelki. 

Uruchomić ponownie instalację jak podano w 
punkcie "Uruchomienie" 

 Tylko w przypadku zainstalowania 
odpowiednich filtrów instalacja może przez długi 
okres czasu produkować wysokiej jakości wodę. 
Zabrudzone filtry lub nieprawidłowe wkłady 
filtrów niszczą z biegiem czasu membrany. 

8.2. Sprawdzenie jakości wody 
czystej 

Należy regularnie sprawdzać jakość i ilość wody 
czystej. Ilość wody czystej odczytuje się na 
przepływomierzu "Woda czysta" (11.). W celu 
określenia jakości wody czystej należy dokonać 
pomiaru przewodności elektrycznej wody czystej 
(opcja zawór mieszający: przekręcić zawór 
mieszający) (patrz RO-matic lub. SPS). 
Alternatywnie można również pobrać próbkę na 
zaworze próbnym wody czystej (c.) i pomierzyć 
przy pomocy ręcznego urządzenia pomiarowego. 
Przewodność wody czystej może wynosić maks. 
15% przewodności wody surowej przy uzyskach 
powyżej 50% lub maks. 10% przy uzyskach 
poniżej 50%. 

8.3. Płukanie membran osmozy 
odwróconej 

Jeśli jakość i ilość wody czystej spadnie w trakcie 
okresu eksploatacyjnego, membranę należy 
przepłukać chemicznie. W tym celu instalację 
należy wyłączyć z eksploatacji. Odkręć 
połączenia po stronach głowicy modułów R.O. 
Następnie moduły można otworzyć zdejmując 
pierścień zabezpieczający. Teraz można wyjąć 
pokrywę modułu. Membranę należy wysłać do 
serwisu AquaCare. 

Alternatywnie można membrany można 
przepłukać przy pomocy instalacji CIP (clean in 
place).  

 Przestrzegać instrukcji obsługi CIP. 
Zastosowane chemikalia mogą być przyczyną 
poważnych obrażeń.  

8.4. Wymiana membran 
Jeśli po płukaniu chemicznym wartości instalacji 
nie będą zadowalające, należny dokonać 
wymiany membran.  

W tym celu instalację należy wyłączyć z 
eksploatacji i całkowicie opróżnić. Otworzyć 
obudowę modułu (patrz powyżej) i dokonać 
wymiany membran. 

Na drugim końcu rury tłocznej należy również 
usunąć pokrywę. Wysunąć teraz membrany w 
kierunku przepływu (zaznaczono przy rurach 
tłocznych) z rury tłocznej.  

Nowe membrany należy również wsunąć 
ponownie w kierunku przepływu do rur 
tłocznych. 

 Stosować silikonowe środki uszczelniające 
do uszczelek.  

Zamknąć teraz ponownie rury tłoczne i upewnić 
się, czy uszczelki pod pokrywę rury tłocznej są 
osadzone poprawnie w rurze tłocznej. Po długim 
okresie eksploatacji uszczelki te należy również 
wymienić wraz z wymianą membran. 

Uruchomić instalację tak jak zwykle (patrz 
uruchomienie). 

8.5. Wejściowy zawór 
elektromagnetyczny 

W przypadku bardzo cieplej wody (> 20°C i 
bardzo słonej wody (> 500 mg/l) należy czyścić 
od wewnątrz zawór elektromagnetyczny serwo 
(6.) co 6 miesięcy (tylko wtedy, gdy w środku 
widoczne są osady soli). W tym celu należy 
wyłączyć instalację z eksploatacji i zdemontować 
zawór serwo, odkręcając śruby imbusowe i 
zdejmując w całości część górną. W przypadku 
widocznych resztek soli, należy przepłukać je 
wodą.  
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9. Usuwanie usterek 
Jeśli nie będą Państwo w stanie samodzielnie 
usunąć poniżej wymienionych usterek, proszę 
skontaktować się z partnerem serwisowym lub 
AquaCare. W przypadku wątpliwości jesteśmy 
otwarci na pytania. 

9.1. Ciśnienie wstępne jest ciągle 
lub chwilowo za niskie. 
Urządzenie wyłącza się. 

A. 
Sprawdzić, czy dopływ jest otwarty. Wejściowy 
zawór elektromagnetyczny (6.) otwarty; ciśnienie 
widoczne jest na manometrze filtra (9.). 
Wyłączyć instalację (patrz RO-matic lub SPS) i 
włączyć instalację po kilku sekundach ponownie. 
Ciśnienie na manometrze filtra (9.) musi wynosić 
przynajmniej 1,0 bar i również podczas pracy lub 
podczas czasu płukanie nie może spadać poniżej 
1 bar. W przypadku takiej sytuacji zasilanie w 
wodę nie jest w stanie wyregulować instalacji. 
Należy zastosować przewód z wodą o większej 
wydajności - ewentualnie można zwiększyć 
ciśnienie wodociągu na reduktorze ciśnienia 
zasilania głównego. 

B. 
Sprawdzić, czy ciśnienie filtra (9.) podczas 
eksploatacji lub podczas czasu płukania nie spada 
poniżej 1 bar. W przypadku takiej sytuacji należy 
sprawdzić filtry wstępne i ewentualnie wymienić. 
Patrz "Konserwacja". Uruchomić ponownie 
instalację. 

C. 
Sprawdzić, czy zawór konserwacyjny (3.) jest 
zamknięty. Jeśli nie, należy go zamknąć. 

D. 
Skontaktować się z obsługą klienta AquaCare. 

9.2. Współczynnik 
zatrzymywania za niski 

A. 
Wyłączyć instalację (patrz RO-matic lub SPS) i 
sprawdzić filtr wstępny i w razie potrzeby 
dokonać jego wymiany. Włączyć ponownie 
instalację. 

B. 
Usterka może teraz występować tylko na 
membranach. Patrz "Płukanie membran osmozy 
odwróconej" i "Wymiana membran" 

Jeśli wystąpią inne usterki niż opisano w tym 
rozdziale, należy zwrócić się do AquaCare. 

10. Gwarancja 
Na wszystkie produkty AquaCare udziela 
gwarancji na 24 miesiące. Gwarancja nie 
obejmuje części zużywalnych, np. wkładów 
filtrów, wypełnień filtrów, uszczelek. W 
przypadku uszkodzeń spowodowanych 
ekstremalnymi działaniami (np. przez całkowite 
zamknięcie zaworu ścieków), roszczenia z tytułu 
gwarancji ulegają wygaśnięciu. Za szkody będące 
następstwem zdarzenia losowego (np. zalanie 
wodą) AquaCare nie odpowiada. Obowiązują 
nasze ogólne warunki handlowe. Warunkiem 
roszczeń z tytułu gwarancji odnośnie membran 
jest regularna dokumentacja jakości wody 
surowej (wymagania minimalne patrz poniżej lub 
Arkusz danych membrany), parametrów instalacji 
i jakości wody czystej. W przypadku 
zastosowania antyskalantów można stosować 
tylko typ zalecany przez AquaCare.  

Jakość minimalna wody surowej: 
Zasolenie < 2000 mg/l (przygotowanie wody 
wodociągowej); stężenie żelaza < 0,1 mg/l; 
stężenie manganu < 0,1 mg/l; stront i bar nie 
wykazano; stężenie substancji utleniających (jeśli 
na wlocie nie jest podłączony żaden filtr z 
węglem aktywnym lub filtr kombi) < 0,1 mg/l; 
indeks zablokowania (SDI15min <3,0).  
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11. ZAŁĄCZNIK: Deklaracja zgodności CE 
 
Deklaracja zgodności zgodnie z Dyrektywą EG 98/37/UE, 2001/95/WE 
 
My Firma: 
AquaCare GmbH & Co. KG 
Am Wiesenbusch 11 
D-45966 Gladbeck 
 
oświadczamy, że produkty  
 
Instalacja osmozy odwróconej 
 
są zgodne z Dyrektywą  
98/37/WE i  
2001/95/WE  
Wspólnoty Europejskiej  
 
. 
 
Gladbeck, 2012-06-06 
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12. ZAŁĄCZNIK:  
Sterowanie osmozy odwróconej RO-matik 

 
Instrukcja obsługi instalacji osmozy odwróconej 

Sterowanie R.O. „RO-matic“ 
 

ELWA 
Klaus Warzog GmbH 

 
Wersja programu: V2.1 

 

 
 

Spis treści 
0.1. Wejścia .........................................................................................................16 
0.2. Wyjścia (zestyk zwierny 230 V) ..................................................................16 
0.3. Dane techniczne RO-matic...........................................................................16 
0.4. Opis działania ...............................................................................................16 
0.5. Programowanie.............................................................................................16 
0.6. Konserwacja .................................................................................................17 
0.7. Licznik roboczogodzin pompy R.O. ............................................................17 
0.8. Usterki wskazówki ogólne ...........................................................................17 
0.9. Usterki ..........................................................................................................18 
0.10. Instalacja R.O. przykład zastosowania.........................................................19 



b-ro-hp2_PL.doc, strona 16 z 16, lip. 14 

0.1. Wejścia 
1 = Sieć PE 
2 = Sieć N 
3 = Sieć L1 

25/26 = czujnik wilgotności 
27/28 = zmiękczanie / dozowanie 
29/30 = presostat woda miejska 
31/32 = usterka HD-RO-pompa 
33/34 = natężenie przepływu permeat 
35/36 = natężenia przepływu koncentrat 
37/38 = poziom maks 
39/40 = poziom min 
41/42 = poziom brak 
43/44 = poziom pusty 
45/46 = usterka pompa tłocząca 
47/48 = presostat pompa tłocząca 
49/50 = komórka pomiarowa permeat 
50/42 = komórka pomiarowa woda dejonizowana 
53-56 = nie zajęte. 

Wszystkie styki monitorujące przy usterce otwarte 
Styki poziomu przy rosnącym poziomie zestyk 
rozwierny 

0.2. Wyjścia (zestyk zwierny 230 V) 
4/5 = woda miejska 5 A 
6/7 = pompa dozująca / zmiękczanie 5 A 
8/9 = zawór elektromagnetyczny R.O.- pompa 5 A 
10/11 = wysokie ciśnienie-R.O.-pompa 10 A 
12/13 = zawór elektromagnetyczny płukanie 5 A 
14/15 = pompa tłocząca 10 A 

16 = wyjście alarmowe: pot.frei zestyk rozwierny
 5A 
17 = wyjście alarmowe: środek 
18 = wyjście alarmowe: pot.frei zestyk zwierny 

19 = zestyk woda dejonizowana: pot.frei zestyk 
rozwierny 5A 
20 = zestyk woda dejonizowana: pot.frei środek 
21 = zestyk woda dejonizowana: pot.frei zestyk 
zwierny 

22 = zestyk permeat: pot.frei zestyk rozwierny 5A 
23 = zestyk permeat: pot.frei środek 
24 = zestyk permeat: pot.frei zestyk zwierny 

0.3. Dane techniczne RO-matic 
Przyłącze sieciowe: 230 V +10% -15% 50/60 Hz 
Pobór mocy: 30 VA 
Temperatura otoczenia: 0-50°C 
Stopień ochrony: IP 54 
Klasa ochrony: II 
Przyrząd do pomiarów przewodnictwa: Woda 
dejonizowana 0-20 µS/cm 
 Permeat 0-200 µS/cm 
Czynnik komórki pomiarowej: 0,1 
Zabezpieczenie urządzenia: F0, 315 mA 

Wymiary D×Sz×W: 190 × 144 × 120 mm 
Fragment tablicy sterowniczej: 186 × 137 mm 
Wyświetlacz: alfanumeryczny wyświetlacz 2×20-
miejscowy 
Język wyświetlacza: niemiecki 
 na życzenie możliwość innych języków 
Technologia: Singlechip System mikroprocesora 

0.4. Opis działania 
po wciśnięciu przycisku "Automatyka": 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 - Anlaufbetrieb – 
natychmiastowe otwarcie zaworu 
elektromagnetycznego (zacisk 4/5) 
1 s opóźnienia: Pompa dozująca / Zmiękczanie (zacisk 
6/7) 
1 s opóźnienia: Zawór elektromagnetyczny R.O./ 
Pompa (zacisk 8/9) 
30 s opóźnienia: R.O.-Pompa 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 woda dejonizowana xx.x µS/cm 
wszystkie styki kontrolne działają 
kontrola poziomu działa 
Pompa tłocząca rozpoczyna pracę, gdy styki poziomu 
„pusty“ und „brak“ podadzą stan napełniony. 

Wyłączanie instalacji: Wcisnąć przycisk „Gotowość“ 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 - Bereitschaft - 

0.5. Programowanie 
Przełączyć przełącznik kluczykowy w pozycję 
„Konserwacja“ 
 Wyświetlacz ** Modus Service ** 

Wcisnąć przycisk „Wartość sterująca“ 
 Wyświetlacz ** Programmierung ** 

Wcisnąć przycisk „Usterka wył.“ 
 Wyświetlacz: Schaltpunkt Permeat 
 000 µS/cm 

Przyciskiem „Gotowość“ wybrać miejsce 

Przyciskiem „Automatyka“ lub „Wartość sterująca“ 
zmienić liczbę 

Punkt przełączania permeatu maks. możliwość 
ustawienia 199 µS/cm 

Przyciskiem „Usterka wył“ wybrać następny punkt 
programowania 

Punkt przełączenia woda dejonizowana maks. 
możliwość ustawienia: 19,9 µS/cm 

Programowanie jak powyżej 

Przyciskiem „Usterka wył“ wybrać następny punkt 
programowania 

Opóźnienie czasowe punkt przełączania permeat 
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Programowanie jak powyżej 

Maks. możliwość ustawienia 10 min. 

Czerwona dioda świecąca "Zestyk przełączający 1" 
świeci się natychmiast przy osiągnięciu ustawionej 
przewodności, styki przekaźnika przełączają po 
ustawionym czasie. 

Przyciskiem „Usterka wył“ wybrać następny punkt 
programowania 

Opóźnienie czasowe punkt przełączania woda 
dejonizowana 

Maks. możliwość ustawienia 10 min 

Czerwona dioda świecąca "Zestyk przełączający 2" 
świeci się natychmiast przy osiągnięciu ustawionej 
przewodności, styki przekaźnika przełączają po 
ustawionym czasie. 

Przyciskiem „Usterka wył“ wybrać następny punkt 
programowania 

Ustawianie czasu płukania 

Maks. możliwość ustawienia 10 min 

Programowanie jak powyżej 

Przyciskiem „Usterka wył“ wybrać następny punkt 
programowania 

Ustawienie odstępu płukania 

Maks. możliwość ustawienia 24 godziny 

Wychodzenie z programowania: Przełączyć 
przełącznik kluczykowy w pozycję tryb pracy. 

Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 

0.6. Konserwacja 

Przełączyć przełącznik kluczykowy w pozycję 
„Konserwacja“ 
 Wyświetlacz ** Modus Service ** 

Wcisnąć przycisk „Usterka wył.“ 
 Wyświetlacz: ** Konserwacja ** 

Przyciskiem „Usterka wył“: 
ręczne włączenie i wyłączanie pompy dozującej 
 Wyświetlacz Dp 

Przyciskiem „Przewodność“: 
ręczne wł- i wyłączanie pompy R.O., zawór 
elektromagnetyczny pompa R.O., zawór 
elektromagnetyczny wody miejskiej 
 Wyświetlacz: RO 

Przyciskiem „Automatyka“: 
ręczne wł- i wyłączanie zaworu płuczącego 
 Wyświetlacz: Sv 

Przyciskiem „Gotowość“: 
ręczne wł- i wyłączanie pompy tłoczącej 
 Wyświetlacz: Fp 

Wychodzenie z konserwacji: Ustawić przełącznik 
kluczykowy w pozycji tryb pracy 
 Wskazanie: ** Bereitschaft ** 

0.7. Licznik roboczogodzin pompy 
R.O. 

Przełączyć przełącznik kluczykowy w pozycję 
„Konserwacja“ 
 Wyświetlacz ** Modus Service ** 

Wcisnąć przycisk „Automatyka“ 
 Wyświetlacz: Betriebstunden 
 RO pumpe xxxx Std 

W celu skasowania wyświetlanej wartości wcisnąć 
równocześnie "Usterka wył" i "Gotowość". 

Wychodzenie z roboczogodzin: Przełączyć 
przełącznik kluczykowy w pozycję tryb pracy 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 

0.8. Usterki wskazówki ogólne 
przy wystąpieniu usterki, usterka jest wyświetlana na 
wyświetlaczu. Bezpotencjałowy zestyk alarmowy 
przełącza. 

Po usunięciu usterki przyciskiem "Usterka wył" 
urządzenie przechodzi w stan gotowości. Przyciskiem 
"Automatyka" dokonuje się restartu instalacji. 

Przy utrzymującej się usterce przyciskiem "Usterka 
wył" można dokonać zresetowania zestyku 
alarmowego. Komunikat błędu w instalacji ciągle 
istnieje. Dioda świecąca "Usterka" świeci się dalej. 

W przypadku więcej niż jednej usterki wyświetlana 
jest usterka pojawiająca się jako ostatnia. Po usunięciu 
ostatniej usterki wyświetlana jest poprzednia usterka. 

W przypadku niezajętości jakiegoś wejścia wkręcić 
mostek. 

0.9. Usterki 
Czujnik wilgotności 
Przyłącze zaciskowe: 35/26 
w przypadku komunikatu błędu natychmiastowe 
wyłączenie całej instalacji 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Feuchtigkeit 
Zmiękczanie: 
Przyłącze zaciskowe: 27/28 
w przypadku komunikatu błędu natychmiastowe 
wyłączenie zaworu elektromagnetycznego wody 
miejskiej, pompa dozująca, zawór 
elektromagnetyczny RO, pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Enthärtung 
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Presostat wody miejskiej: 
Przyłącze zaciskowe: 29/30 
w przypadku braku ciśnienia > 20 s, wyłączenie przez 
zawór elektromagnetyczny wody miejskiej, pompa 
dozująca, zawór elektromagnetyczny RO, pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Stadtw. Druck 

Pompa RO 
Przyłącze zaciskowe: 31/32 
w przypadku usterki Pompa RO 1 x ponowny tryb 
rozruchowy pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 - Anlaufbetrieb - 
w przypadku utrzymującej się usterki wyłączenie 
zaworu elektromagnetycznego wody miejskiej, pompa 
dozująca, zawór elektromagnetyczny RO, pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung HD-RO-Pumpe 

Ciśnienie / natężenia przepływu permeat: 
w przypadku usterki > s, wyłączenie przez zawór 
elektromagnetyczny wody miejskiej, pompa dozująca, 
zawór elektromagnetyczny RO, pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Permeat 
Ciśnienie / natężenia przepływu koncentrat: 
w przypadku usterki > s wyłączenie przez zawór 
elektromagnetyczny wody miejskiej, pompa dozująca, 
zawór elektromagnetyczny RO, pompa RO 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Konzentrat 
Pompa tłocząca: 
w przypadku usterki wyłączenie całej instalacji 
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Förderpumpe 

Sterowanie poziomu: 
Poziom min. – Poziom maks.: Zakres roboczy w 
zbiorniku 
przy osiągnięciu maks.: Instalacja wyłącza się 
automatycznie 

Wprowadzany jest proces płukania 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 Spülung in Betrieb 
po zakończeniu procesu płukania 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
przy osiągnięciu poziomu min.: Instalacja włącza się 
automatycznie 
jeśli wyłącznik poziomowy pozostanie w pozycji 
maks. po zaprogramowanym czasie rozpocznie się 
proces płukania. 

Poziom brak – Poziom pusty: ‚ 
Monitorowanie pompa tłocząca 
Działanie przy rosnącym poziomie: 
obydwa wyłączniki poziomowe na dole : Pompa 
tłocząca wył 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 - Tank leer - 
Poziom brak na dole – Poziom pusty u góry: 
Pompa tłocząca wył 
 Wyświetlacz: ** Automatik ** 
 Deionat xx.x µS/cm 
Poziom brak u góry – Poziom pusty u góry: Pompa 
tłocząca wł 
Funkcja przy opadającym poziomie: 
Poziom brak na dole– Poziom pusty u góry: Pompa 
tłocząca wł 
Poziom brak na dole– Poziom pusty na dole: Pompa 
tłocząca wył. 

Uskok permeatu: 
Programowanie opóźnienia czasowego punkt 
przełączania permeat i woda dejonizowana na 11. 
Przy osiągnięciu ustawionego punktu przełączania 
natychmiastowe przełączenie zestyków 
przełączających 1+2. 
Jeśli punkty przełączania w ciągu 10 minut nie 
zostaną przekroczone w dół pojawi się usterka z  
 Wyświetlacz: ** Bereitschaft ** 
 Störung Verwurf 
w przypadku przekroczenia obydwu punktów 
przełączania: 
normalny przebieg eksploatacyjny. 
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0.10. Instalacja R.O. przykład zastosowania 

Druckschalter Stadtwasser - presostat woda miejska
Magnetventil Stadtwasser - zawór 
elektromagnetyczny woda miejska 
Feuchtefühler - czujnik wilgotności 
Dosierungpumpe - pompa dozująca 
Magnetventil RO - zawór elektromagnetyczny RO 
HD – RO Pumpe - pompa HD – RO 
Modul – moduł 
Durchluβ Konzentrat – przepływ koncentrat  
Konzentrat Regelventil – koncentrat zawór 
regulacyjny 
Kanal – kanał 
Magnetventil – zawór elektromagnetyczny 
Druckschalter Permeat – presostat permeat 
Leitwert Permeat – przewodność permeat  
Leitwert Nachentsalzung – przewodność odsalanie 
Ionenaustauscher – wymiennik jonów  
mangel – brak 
leer – pusty 
Tank – zbiornik 
Abnahme – odbiór 
Druckschalter VE-Wasser – presostat woda VE  
Pompa tłocząca 
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14. ZAŁĄCZNIK: Szkic przyłączy (woda) 
urządzenia dodatkowe  
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15. ZAŁĄCZNIK: Rozdzielacz rur 
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16. ZAŁĄCZNIK: Instalacja zmiękczania wody 
 

     
Wskazówki dotyczące instalacji 

Zdolność produkcyjna do ustawienia w m3 zależna jest od twardości wody (twardość totalna) wody 
surowej. Do obliczeń należy wybrać koniecznie najwyższą do zaakceptowania twardość. W przypadku 
mocno niestabilnej twardości (często w zależności od pory roku), obliczenia należy regularnie powtarzać 
i zgodnie z nimi ustawiać instalację. 

Obliczenia: podzielić wydajność instalacji (patrz dowód dostawy) przez twardość wody; od wyniku odjąć 
10%.  
np. twardość wody: 15°dH, wydajność instalacji 60°dH*m3 
60 / 15 = 4 
minus 10% = 3,6 (wydajność instalacji należy ustawić na 3,6) 

Ważne! 

Upewnić się, czy połączenie ze zbiornika solanki do zaworu sterującego nie przepuszcza powietrza (w 
trybie "Zasysania solanki" w wężu nie powinny być widoczne żadne pęcherzyki powietrza. 

Nie wolno nigdy dopuścić do całkowitego zużycia soli w zbiorniku solanki. Instalacja podłączona jako 
następna mogłaby ulec uszkodzeniu. W przypadku słabo widocznych pojemników solanki lub stałych 
cyklach konserwacyjnych można zainstalować urządzenie sygnalizujące brak soli. 

Ustawienie instalacji w chwili dostawy: 
Twardość wody: ___°dH (patrz załącznik), wydajność zmiękczania 60°dH*m3, ustawienie ___ m3   

 

 



- 25 - 

b-ro-hp2_PL.doc, strona 25 z 25, lip. 14 

17. ZAŁĄCZNIK: Czujnik soli / włączenie 
czujnika soli 

         
Czujnik soli montowany jest w zbiorniku soli instalacji zmiękczania wody. W tym celu nawierca się 
otwór (średnica 18...19 mm) pośrodku pokrywy zbiornika soli i mocuje czujnik przy pomocy dwóch 
nakrętek sześciokątnych do pokrywy. Kabel należy doprowadzić od góry.  

Kabel jest połączony albo bezpośrednio z obudową układu połączeń i nie musi być dalej podłączany, albo 
kabel czujnika musi zostać wprowadzony do skrzynki sterowniczej instalacji osmozy odwróconej (od 
HP12.000) i podłączony zgodnie z planem skrzynki sterowniczej (patrz załącznik).  

W celu wykonania kalibracji czujnika należy wykonać następujące czynności: 

1. Wsypać do zbiornika soli minimalną ilość soli, przy przekroczeniu której ma włączyć się alarm 
(przynajmniej 15 cm). 

2. Nałożyć na zbiornik soli pokrywę, w którą został wbudowany czujnik soli. 

3. Zamknąć system: 
tylko czujnik: patrz dane techniczne. 
Przełączanie czujnika: wcisnąć przycisk kalibracji (Set Sensor) na przynajmniej jedną sekundę. 
W połączeniu z instalacją osmozy odwróconej Typ HP 12000 lub wyżej: połączyć przez 
przynajmniej 1 sekundę kabel czarny (kalibracja) z niebieskim (masa) na zaciskach szeregowych 
lub jeśli został zainstalowany przełącznik, wcisnąć go przez przynajmniej 1 sekundę. 
Po wykonaniu kalibracji, miga krótko dioda LED na górnej stronie czujnika. 

4. Czujnik jest już skalibrowany i powoduje alarm przy przekroczeniu minimalnego poziomu 
napełnienia. 

5. Uwaga! Jeśli czujnik / przełącznik czujnika utraci napięcie kalibracja zostanie utracona. 
Zabezpieczyć układ połączeń przed spadkiem napięcia (np. oznakować wtyczkę zasilania 
prądowego); w instalacji osmozy odwróconej HP12.000 lub wyższej zasilanie prądowe czujnika 
soli zainstalowano z wyłącznika głównego. 

Uwaga! Jeśli pokrywa zbiornika soli zostanie podniesiona, np. do napełnienia soli, czujniki powoduje 
alarm i podłączona instalacja osmozy odwróconej wyłącza się. 
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Dane techniczne czujnika soli: 

Zakres wykrywalności: ...............................3...81 cm 
Przedłużenia kabla:...................................do 300 m 
Dokładność pomiaru:.........................................1 mm 
Odstęp boczny do zachowania: ..................... > 3 cm 
Rozłożenie żył kabli: ..........................brązowy = plus 
...........................................................niebieski = masa 
...............................................................czarny = kalibracja 
................................................................. biały = zestyk przełączający (NC, maks. 150 mA) 
Zasilanie napięciowe: ...........................20...30 V DC 

 

 
B-SOFT-ULTRASCHALL.CDR

Version 1: 03.10
B. Ramsch

Ultraschall-Salzsensor
Maßstab: -
Material: -

AquaCare
Am Wiesenbusch 11
D-45966 Gladbeck
Germany
phone: +49-2043-375758-0
fax: +49-2043-375758-90
email: info@aquacare.de
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18. ZAŁĄCZNIK: Urządzenie do kontroli 
twardości 

 

Sensor Alarm Betrieb Stop

Vor Öffnen des Gehäuses
Netzstec ker ziehen !

Betrieb
Stop

Sensortest
ST-298S/2

230V/50-60Hz
115V/50-60Hz

24V/AC/DC

Made in Germany

 
Urządzenie do kontroli twardości wyposażone jest w zawór dławiący w celu zapewnienia odpowiedniego 
natężenia przepływu przez urządzenie. Optymalna ilość wody wynosi 5 l/h (szybki przepływ kropla po 
kropli; nie strumień wody). Jeśli wydajność wody jest za niska, czas wyzwolenia urządzenia jest 
wyjątkowo długi. Jeśli wydajność jest za wysoka  (> 10 l/h), może dojść do błędów. Natężenie przepływu 
można ustawić zaworem dławiącym (należy bezwarunkowo zachować kierunek przepływu przez zawór).  

 

Jako akcesorium dołączono strzykawkę jednorazową do nałożonego węża w celu dokonania regeneracji 
aktywowanego naboju żywicowego solanką ze zbiornika solanki instalacji zmiękczania wody. Po 
zakończeniu regeneracji nabój należy przepłukać wodą z osmozy odwróconej. 

Podczas eksploatacji należy otworzyć wbudowane zawory odcinające (biały/niebieski) na dopływie i/lub 
odpływie. 
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19. ZAŁĄCZNIK: Membrany 

19.1. Czynniki korekty temperatury dla CSM-ThinFilmComposite 
membrany (TFC) 

Temperatura TN, BN, BE, TE grade FE grade BL, FL grade 
5 2,134 2,328 2,093 
6 2,049 2,225 2,012 
7 1,969 2,128 1,935 
8 1,892 2,035 1,861 
9 1,818 1,947 1,791 
10 1,748 1,864 1,723 
11 1,681 1,784 1,659 
12 1,617 1,709 1,597 
13 1,556 1,637 1,539 
14 1,498 1,569 1,482 
15 1,442 1,504 1,428 
16 1,388 1,442 1,377 
17 1,337 1,383 1,327 
18 1,288 1,326 1,280 
19 1,242 1,326 1,235 
20 1,197 1,222 1,192 
21 1,154 1,173 1,150 
22 1,113 1,127 1,110 
23 1,074 1,083 1,072 
24 1,036 1,040 1,035 
25 1,000 1,000 1,000 
26 0,970 0,972 0,971 
27 0,940 0,946 0,942 
28 0,912 0,920 0,915 
29 0,885 0,895 0,888 
30 0,859 0,871 0,863 
31 0,833 0,847 0,838 
32 0,809 0,825 0,815 
33 0,785 0,803 0,792 
34 0,763 0,782 0,770 
35 0,741 0,762 0,748 
36 0,720 0,742 0,728 
37 0,699 0,723 0,708 
38 0,680 0,704 0,689 
39 0,661 0,686 0,670 
40 0,642 0,669 0,652 

Aby móc przy aktualnej temperaturze wody (kolumna 1) wnioskować o wydajności permeatu przy 
temperaturze znormalizowanej, należy pomnożyć aktualną wydajność permeatu przez współczynnik 
korekty dla odpowiedniego typu membrany (kolumna 3). 

19.2. Dane membrany 
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20. ZAŁĄCZNIK: Elektryczna szafa sterująca 
 



- 30 - 

b-ro-hp2_PL.doc, strona 30 z 30, lip. 14 

21. ZAŁĄCZNIK: Zbiornik magazynowy 

 
1. Zbiornik magazynowy z PE 
2. Pokrywa zbiornika 
3. Kurek spustowy 
4. Dopływ (z instalacji osmozy odwróconej) 
5. Otwór odpowietrzający 
6. Kabel poziomu 
7. Przełącznik pływakowy „Maksimum“ 
8. Przełącznik pływakowy „Minimum“ 
9. Oś mocująca 
10. Pływak przełącznika pływakowego 
11. Śruba mocująca uchwytu przełącznika 
pływakowego 

21.1. Przyłącze zbiornika 
magazynowego 

Ustawić zbiornik magazynowy (1.) w taki 
sposób, aby można było pobrać wygodnie wodę 
z kurka spustowego (3.).  

Kable poziomu (6.) należy podłączyć 
bezpośrednio do ROmatic, aby instalacja 
osmozy odwróconej mogła zostać uruchomiona. 
Jeśli połączenia te nie zostały jeszcze wykonane 
lub na skutek wypadku nastąpiło odłączenie 
kabla, instalacja osmozy odwróconej nie 
przełączy się w tryb pracy.  

Kabel poziomu podłączyć w następujący sposób: 
żółty - zielony: + obydwu przełączników (np 

biały) 
1: Minimum (np. brązowy) 
2. Maksimum (np. brązowy) 

Położyć odpowiedni przewód od przyłącza wody 
czystej instalacji osmozy odwróconej do 
dopływu (7.) zbiornika.  

21.2. Zmiana poziomów 
Przełączniki pływakowe AquaCare są tak 
skonstruowane, że pozwalają na oddzielne 
ustawienie obydwu poziomów. Aby dokonać 
przestawienia przełącznika pływakowego na 
wysokość, należy odkręcić śrubę mocującą (11.) 
danego przełącznika. Teraz można przesunąć 
przełącznik pływakowy wraz uchwytem w 
pionie.  

Zalecenie: przełącznik maksimum powinien być 
tak ustawiony, aby zbiornik był wypełniony 
całkowicie. Przełącznik maksimum powinien 
być tak ustawiony, aby instalacja osmozy 
odwróconej pracowała przynajmniej 1 godzinę, 
aby nalać wody od znacznika minimalnego do 
maksymalnego. Krótkie okresy eksploatacji 
pogarszają jakość wody (chyba że jest 
zamontowany zawór spustowy permeatu jako 
opcja).  
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22. ZAŁĄCZNIK: Zbiornik ciśnieniowy 
Ciśnienie wstępne powietrza (przy braku wody w zbiorniku) membrany butylu powinno wynosić ok. 0,1-
0,5 bar poniżej ustawionego ciśnienia minimalnego instalacji osmozy odwróconej.  

 

 




