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Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania
Instrukcja montażu i użytkowania jest ważnym elementem dostawy.
Dlatego zalecamy:
 Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją
urządzenia.
 Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały
czas eksploatacji urządzenia.
 Przekazać instrukcję montażu i użytkowania każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia..

1.1

Znaki ostrzegawcze

ZAGROŻENIE Określa rodzaj i źródło zagrożenia.


Opisuje, co zrobić, by uniknąć zagrożenia.

Zagrożenia mają 3 poziomy:
Zagrożenie

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie grozi śmiercią lub
poważnym uszkodzeniem ciała.
Możliwe niebezpieczeństwo!
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie może spowodować
śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
Niebezpieczna sytuacja!
UWAGA
Nieprzestrzeganie może spowodować
lekkie lub średnie uszkodzenie ciała albo
szkody materialne.

1.2
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Wyjaśnienie znaczenia symboli
Symbol

Znaczenie



Wymagana kontrola wykonanych czynności



Zalecenie producenta

1.

Działanie w kilku krokach



Wynik działania

•

Wyliczanie

Tekst

Wskazanie na wyświetlaczu

Pogrubienie

Zwrócenie uwagi
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Bezpieczeństwo

2.1

Przeznaczenie urządzenia
Centrala wody użytkowej HWSC przeznaczona jest wyłącznie do
rozdzielania wody pitnej zgodnie z DIN 1988 w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu wejściowym 16 bar, w domach jedno- i wielorodzinnych.
Każde inne zastosowanie niż wskazane w punkcie 2.1 jest zabronione.

2.2

Ograniczenia stosowania
Centrala wody użytkowej HWSC nie może być stosowana w następującym przypadkach:
•
rozdzielanie wód procesowych oraz innych cieczy niebędących
wodą pitną.

2.3

Kontrola jakości
Konstrukcja Centrali wody użytkowej HWSC odpowiada obecnemu
stanowi techniki i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa.
Każde urządzenie sprawdzane jest przed wysyłką pod względem
poprawności działania i bezpieczeństwa.
 Należy stosować produkt jedynie w stanie technicznym niebudzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać instrukcję montażu
i użytkowania, jak również stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
 W trakcie montażu przestrzegać przepisów dotyczących instalacji wody pitnej.
Wyjście opisane jako przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu dedykowane jest do zastosowania w połączeniu z instalacją przeznaczoną do garażu, piwnicy lub ogrodu. Jeśli wyjście nie będzie używane
zgodnie z VDI/DVGW 6023 (użycie minimum co 72 godziny) w okresie całego roku, należy zabezpieczyć pozostałą część instalacji
przed niechcianym przepływem zwrotnym spowodowanym stagnacją
wody. Należy w takiej sytuacji zabudować zawór zwrotny na tym
wyjściu, a przy dłuższym nieużywaniu opróżnić tę część instalacji.
Z powodu możliwości przyrostu objętości wody w momencie podgrzania, pomiędzy odbiornikiem a zaworem zwrotnym należy umieścić zawór bezpieczeństwa.
Niekorzystne warunki zewnętrzne mają negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzenia.
 Chronić produkt przed wstrząsami.
 Używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
 Chronić przed nadmierną wilgotnością.
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2.4

Chronić przed zamarzaniem.

Uprawnieni do obsługi
Produkt może być instalowany, uruchamiany, używany, wyłączany
i demontowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel.
Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić wyłącznie uprawionemu elektromonterowi.

2.5

Modyfikacje produktu
Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione
osoby mogą powodować zagrożenia i są zabronione ze względów
bezpieczeństwa.

2.6

Używanie dodatkowych części i akcesoriów
Używanie niewłaściwych dodatkowych części oraz akcesoriów może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
 Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe producenta (patrz rozdział 10, str. 44).

2.7

Odpowiedzialność
Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie
uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego
przeczytania instrukcji montażu i użytkowania, wskazówek i zaleceń.
Producent oraz firma sprzedająca urządzenie nie odpowiadają za
uszkodzenia i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie
korzystające z urządzenia, w szczególności za uszkodzenia
powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem
wskazanym w rozdziale 2.1 instrukcji montażu i użytkowania,
niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konserwacji i obsługi
niezgodnej z zaleceniami producenta.
AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby materiały
informacyjne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów
lub nieścisłości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy
o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

HWSC
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3.1

Opis urządzenia
Zakres dostawy
Elementy standardowej dostawy:
•
przyłącze filtra R1 z zaworem zwrotnym,
•
filtr WAF 05 z reduktorem ciśnienia i dwoma manometrami,
•
scieżka nieobniżonego ciśnienia, filtrowana, z wężem do opróżniania i przyłączem do próbkowania G1/4,
•
przyłącze kątowe z zaworem spustowym KFE od filtra do dwóch
ścieżek z obniżonym ciśnieniem, z przyłączami do próbkowania
G1/4,
•
dwie ścieżki obniżonego ciśnienia, filtrowane, z czego jedna
z zaworem zwrotnym do podłączenia zasobnika,
•
zawór bezpieczeństwa 6 bar z wężem spustowym,
•
izolacja z zintegrowanym uchwytem do ściany, wanną ściekowa
DN 75 oraz przezroczystymi drzwiczkami,
•
zestaw montażowy do ściany,
•
szablon do montażu na ścianie,
•
redukcja DN 75 / DN 50,
•
przyłącza do rur instalacji,
•
korek G1” z uszczelnieniem płaskim,
•
tabliczki do opisu segmentów,
•
zapasowe uszczelnienia,
•
klucz podwójny do demontażu naczynia filtra,
•
instrukcja montażu i użytkowania.
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3.2

Części składowe

Rys. 1: Widok HWSC

HWSC

1

Izolacja dolna

14

Reduktor ciśnienia

2

Schowek

15

Manometr – ciśnienie zredukowane

3

Ścieżki przefiltrowane,
z obniżonym ciśnieniem

16

Alternatywne przyłącze do
próbkowania (opcja)

4

Zawór bezpieczeństwa

17

Węże spustowe

5

Izolacja górna

18

Pobór z segmentu

6

Klucz podwójny

19

Trójnik

7

Przezroczyste drzwiczki

20

Łuk

8

Wanna ściekowa DN 75

21

Filtr WAF 05

9

Redukcja DN 75 / DN 50

22

Zawór spustowy

10

Kolanko z zaworem spustowym KFE

23

Wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa

11

Zawór zwrotny R1

24

Lejek

12

Manometr – ciśnienie wysokie

25

Przyłącze do próbkowania

13

Ścieżka filtrowana, ciśnienie
nieobniżone
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3.3

Działanie
Sieć wodociągowa dostarcza wodę o wysokim ciśnieniu do budynku.
Następnie woda jest filtrowana oraz rozdzielana. Cześć płynie do
wyjścia filtrowanego, z nieobniżonym ciśnieniem. Reszta wody kierowana jest do wyjść przefiltrowanych, o obniżonym na reduktorze
ciśnieniu.
Wbudowany w centralę HWSC modułowy rozdzielacz wody może
być dowolnie rozbudowywany. Wewnątrz izolacji mogą znaleźć się
maksymalnie 4 wyjścia. W standardowym wykonaniu centrala wyposażona jest w jedno wyjście przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu
oraz 2 wyjścia przefiltrowane o obniżonym ciśnieniu. Rozstaw pomiędzy wyjściami wynosi 100 mm. Segmenty z kątowymi zaworami
odcinającymi DN 20 wykonane są zgodnie z DIN 3502. Wyjście do
podłączenia zasobnika na ciepłą wodę zostało dodatkowo wyposażone w zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa. W celu podłączenia zawory do próbkowania (poza standardowym zakresem dostawy) segment wyposażony jest w przyłącze GW G1/4”.
Przez przezroczyste drzwiczki można obserwować wskazania obu
manometrów oraz widoczny jest wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa. Nie trzeba w tym celu ściągać górnej części izolacji. Na
drzwiczkach umieszczona została wskazówka, dzięki której możliwe
jest zaznaczenie terminu następnego płukania wstecznego filtra na
nadrukowanej skali miesięcznej.
Zawór zwrotny
Zawór zwrotny jest mechanicznym zabezpieczeniem i pozwala na
przepływ wyłącznie w jednym kierunku. Otwiera się automatycznie,
kiedy ciśnienie po stronie tłocznej (instalacji) jest większe niż po
stronie ssącej (filtra). Jeśli ciśnienie po stronie filtra jest większe niż
po stronie instalacji, zawór zwrotny automatycznie zamyka przepływ.
Dzięki temu, w przypadku awarii instalacji wodociągowej, woda z instalacji wewnątrz budynku nie wydostanie się na zewnątrz.
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Zespół filtra
Zespół filtra składa się z dokładnego filtra z możliwością płukania
wstecznego oraz reduktora ciśnienia w jednej obudowie.
Wkład filtra dokładnego składa się z górnej części oraz złożonej części dolnej. W trybie normalnej pracy mały filtr górny jest zamknięty,
tak żeby woda przepływała jedynie przez filtr główny, od zewnątrz do
wewnątrz. Po otwarciu zaworu do płukania wstecznego, filtr główny
dociskany jest do dołu, aż do momentu, kiedy woda nie dopływa do
zewnętrznej jego części. Jednocześnie otwarty zostaje przepływ
przez górny filtr. W trakcie płukania wstecznego mały filtr opłukiwany
jest od zewnątrz do wewnątrz, a filtr główny od wewnątrz do zewnątrz. Dzięki temu dochodzi do czyszczenia całkowitej powierzchni
filtracyjnej przy wysokim ciśnieniu. Po zamknięciu zaworu do płukania wstecznego filtra samoczynnie przełącza się w tryb normalnej
pracy.
Wbudowany reduktor ciśnienia działa na zasadzie równowagi sił. Siła membrany przeciwdziała sile sprężyny, która odwzorowuje ciśnienie ustawione. Ciśnienie wejściowe nie jest więc odpowiedzialne za
zamykanie lub otwieranie przepływu. Dzięki temu wahania ciśnienia
po stronie instalacji wodociągowej nie powodują wahań po stronie
instalacji w budynku.
Zawór bezpieczeństwa
W trakcie podgrzewania wody w zasobniku, podgrzewane medium
zwiększa swoją objętość, przez co wzrasta ciśnienie w instalacji. Jeśli ciśnienie wzrośnie powyżej wartości maksymalnej, membrana
oraz sprężyna zaworu bezpieczeństwa zostaną otwarte. Ciecz zostanie wyrzucona z instalacji, aż ciśnienie nie opadnie poniżej wartości maksymalnej.

HWSC
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Dane techniczne

Tabela 1: Dane techniczne
Parametr / część

Wartość / opis

Dane ogólne

10

Wymiary obudowy
(szer. x wys. x gł.)

395 x 760 x 210 mm

Waga

11 kg

Rozmiar przyłącza wejściowego

DN 25

Rozmiary przyłączy wyjściowych

DN 20

HWSC

Parametr / część

Wartość / opis

kvs (Δ

max 4,2 m³/h

p = 1 bar)

Ciśnienie wejściowe (A)

max 16 bar

Wyjście przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu (B)

max 16 bar

Odległości od ściany dla zespołu filtra (regulowana)

65 ÷ 115 mm

Ciśnienie pracy

Z zaworem bezpieczeństwa
6 bar (C, D)

1,5 bar ÷ max 4,8 bar*

Z opcjonalnym zaworem bezpieczeństwa 8 bar (C, D)

1,5 bar ÷ max 6,4 bar*

Inne dane

Medium

woda

Materiał armatury

mosiądz CW617N

Materiał izolacji

EPP

Temperatura pracy

5 °C – 30 °C

*ciśnienie min 1,5 bar jest wymagane do poprawnego płukania wstecznego filtra

Tabela 2: Dane techniczne zespołu filtra
Parametr / część

Wartość / opis

Reduktor ciśnienia

Ciśnienie otwarcia

ok. 0,01 bar

Filtr

HWSC

Filtracyjność

95/110 µm

Wymagane obciążenie Qn wg
PN-EN 1567

2,3 m³/h dla Δ

kvs wyjścia przefiltrowanego
o nieobniżonym ciśnieniu

5,8 m³/h

Ciśnienie wejściowe

1,5 bar ÷ 16 bar

Ciśnienie wyjściowe

1,5 bar ÷ 6 bar

p = 1,1 bar
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Parametr / część

Wartość / opis

Manometr

Ciśnienie wejściowe

0 ÷ 16 bar (możliwe pełne obciążenie)

Ciśnienie wyjściowe

0 ÷ 10 bar (manometr z przestawnym wskaźnikiem)

Materiały

Obudowa

mosiądz odporny na odcynkowanie

Gniazdo sprężyny, prowadnica,
gniazdo zaworu, wspornik filtra,
pokrętła

tworzywo sztuczne

Filtr dokładny

stal nierdzewna

Odstojnik filtra

odporne, przezroczyste tworzywo sztuczne

Membrana

NBR

Uszczelnienia

EPDM

Tabela 3: Dane techniczne przewodów
Parametr / część

Wartość / opis

Przyłącza

Przyłącze główne (bez zaworu
zwrotnego)

G¾”

Przyłącza wyjściowe

GW G¾”

Materiały

Orurowanie

mosiądz

Zawory spustowe

mosiądz

Tabela 4: Dane techniczne zaworu bezpieczeństwa
Parametr / część

Wartość / opis

Dane ogólne
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Kolor pokrętła

niebieskie

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

ok. 35 x 60 x 45 mm

HWSC

Parametr / część

Wartość / opis

Waga

ok. 150 g

Przyłącze wejściowe

Rp¾”

Przyłącze wyjściowe

Rp¾”

Ciśnienie otwarcia

6 bar

Objętość zasobnika

max 1000 l

Moc instalacji

max 75 kW

Materiały

5

Obudowa

mosiądz CW617N

Membrana

EPDM

Pokrętło

PA6

Transport i przechowywanie
UWAGA

Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego
transportu.


UWAGA

HWSC

Nie rzucać urządzeniem.

Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego
przechowywania.


Chronić przed wstrząsami.



Przechowywać w czystym i suchym miejscu.



Przechowywać jedynie w dopuszczalnych temperaturach.
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Montaż i uruchomienie
Potrzebne narzędzia

HWSC

6.2

Przygotowanie do montażu
Na dołączonym szablonie naniesiona jest pozycja zespołu filtra
z miejscem podłączenia rury zasilającej w wodę:
A

Od lewej strony
(standardowo)

B

Od prawej strony

Rys. 2: Używanie szablonu
1.

2.
3.
4.

HWSC

Przygotować szablon tak, by zaznaczona linia podłączenia rury
znajdowała się na tej samej wysokości, co wyjście z wodomierza. Zgodnie z normą (DIN) podłączenie powinno być wykonane
na wysokości między 900 a 1100 mm.
Zaznaczyć miejsca wiercenia punktakiem.
Zdjąć szablon i wywiercić otwory średnicy 10 mm.
Włożyć w otwory kołki rozporowe i przykręcić śruby do momentu aż cały gwint śruby znajdzie się w kołku.
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6.3

Montaż centrali
Centrala wody deszczowej wyposażona jest w system do kompensacji nierówności ścian, na których jest montowana. System umożliwia regulować odległość dolnej części izolacji od ściany osobno na
wszystkich trzech śrubach montażowych. Przy równych, prostych
ścianach centrala może zostać zamontowana bez użycia nakrętek
regulacyjnych.

Rys. 3: Widok systemu regulacji
1.
2.

Sprawdzić przy użyciu poziomnicy czy ściana jest prosta i równa.
Zdjąć górną część izolacji.

Centralę zamontować na pionowej ścianie
1. Dolną część izolacji z zintegrowanym wieszakiem, zespołem filtra oraz pozostałą armaturą zawiesić na śrubach montażowych.
2. Sprawdzić pozycję oraz odległość od ściany.
 Centrala zawieszona jest w poprawnej pozycji.
3. Przykręcić dolną cześć izolacji przy użyciu podkładek i nakrętek
(SW13).
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Montaż centrali na nierównej ścianie
1. Na każdą śrubę wkręcić nakrętkę z podkładką. Pozwolą one na
ustawienie centrali w prawidłowej pozycji.
2. Dolną część izolacji z zintegrowanym wieszakiem, zespołem filtra oraz pozostałą armaturą zawiesić na śrubach montażowych.

3.

Sprawdzić przy użyciu poziomnicy czy centrala zawieszona jest
dokładnie pionowo (A). Można również przyłożyć poziomnicę do
nakrętek z podkładkami, które pełnią funkcję regulacji pionu (B).
Sprawdzić odstęp od ściany (C). Jeśli konieczne, zmienić odstęp przy użyciu nakrętek regulacyjnych

 Centrala zawieszona jest prawidłowo.
4.

HWSC

Przykręcić dolną cześć izolacji przy użyciu podkładek i nakrętek
(SW13).
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Przełożenie przyłącza zasilającego na prawą stronę
Standardowo przyłącze do rury zasilającej w wodę znajduje się z lewej strony centrali HWSC. Aby przyłącze zasilające znalazło się
z prawej strony, należy obrócić zespół filtra oraz przebudować wyjście wody przefiltrowanej o nieobniżonym ciśnieniu oraz podłączenie
do pozostałych wyjść.
 Przy podłączeniu rury zasilającej od lewej strony centrali HWSC
należy pominąć ten rozdział.


1.

2.

3.
4.

18

Centrala przymocowana jest do ściany.
Odkręcić nakrętki na przyłączy zasilającym oraz przyłączu wyjściowym zespołu filtra. Zdjąć rurę łączącą z trójnikiem oraz kolanem.
Nakrętkę z korkiem po lewej stronie przyłączy wyjściowych
zdemontować i przełożyć na prawą stronę.

Odkręcić nakrętki z korkami na wyjściu przefiltrowanym o nieobniżonym ciśnieniu. Zdjąć to wyjście z zespołu filtra.
Przełożyć korek z lewej na prawą stronę.

HWSC

5.
6.
7.

HWSC

Odkręcić śruby mocujące zespołu filtra i zdjąć zespół z szyny.
Oba manometry obrócić o 180°.
Obrócony o 180° zespół filtra zamontować na powrót na szynie.
Wyjście przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu powinno znaleźć się po prawej stronie. Przykręcić śruby mocujące, nie dokręcając ich.

19

8.

9.
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Zamontować nakrętki i korki wyjścia przefiltrowanego o nieobniżonym ciśnieniu po prawej stronie. Przykręcić wyjście z zaworem skośnym. Zwrócić uwagę, aby pomiędzy wyjściem a zespołem filtra umieścić uszczelkę.
Rurę łączącą z trójnikiem i kolankiem zamontować po lewej
stronie. Zwrócić uwagę, aby pomiędzy rurą a zespołem filtra
umieścić uszczelkę.

HWSC

Przełożenie wyjścia przefiltrowanego o nieobniżonym ciśnieniu
na stronę obniżonego ciśnienia
Wyjście przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu standardowo zabudowane jest po lewej stronie zespołu filtra centrali HWSC. Jeśli nie
będzie wykorzystywane, może zostać wykorzystane jako kolejne
wyjście o obniżonym ciśnieniu.
 Jeśli wykorzystane będzie wyjście przefiltrowane o nieobniżonym ciśnieniu należy pominąć ten rozdział.


1.

2.

3.

HWSC

Centrala zamontowana jest na ścianie.
Poluzować wszystkie nakrętki wyjścia przefiltrowanego o nieobniżonym ciśnieniu. Poluzować nakrętkę z prawej strony trójnika
wyjść o obniżonym ciśnieniu.
Usunąć łącznik wyjścia (mimośród). Zdemontować korek po lewej stronie wyjścia o nieobniżonym ciśnieniu i założyć po prawej
jego stronie.

Segment umieścić po prawej stronie w górnej części centrali.
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4.
5.

Wyjąć przyłącze do próbkowania z trójnika. Dodatkowe wyjście
zamontować w wolne miejsce trójnika.
Wyjąć korek ze schowka i wkręcić do zespołu filtra z użyciem
uszczelki.

Rys. 4: Centrala HWSC po przełożeniu wyjścia o nieobniżonym ciśnieniu.
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Ustawienie zespołu filtra



Nakrętki przy trójniku, łączniku wyjścia o nieobniżonym ciśnieniu
oraz zespole filtra są poluzowane.




Śruby mocujące zespołu filtra są poluzowane.

1.
2.

HWSC

Śruby mocujące centrali są poluzowane
A

Zasilanie z lewej

B

Zasilanie z prawej

Ustawić tak zespół filtra, żeby znajdował się w jednej linii z wodomierzem.
Dokręcić śruby mocujące zespołu filtra.

23
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3.

Skorygować ustawienie wyjść w stosunku do zespołu filtra dzięki luźnym nakrętkom na połączeniach. Ustawienie wyjścia
o nieobniżonym ciśnieniu skorygować obracając łącznikiem.
Wyjście może zostać pionowo przesunięte w prowadnicy.

4.

Dokręcić wszystkie wcześniej poluzowane nakrętki. Dokręcić
śruby mocujące centrali HWSC.

HWSC

Przebudowanie wyjścia do zasobnika c.w.u.
Przyłącze do zasobnika c.w.u. może zostać umieszczone w każdym
z wyjść o obniżonym ciśnieniu. Dla przykładu pokazane zostanie
przełożenie przyłącza z prawego do lewego wyjścia dla standardowego wykonania centrali HWSC.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centrala zamontowana jest na ścianie.
Zawór skośny z zaworem zwrotnym zdemontować (SW17).
Klamrę zabezpieczającą poluzować i zdemontować trójnik
z zaworem bezpieczeństwa i przyłączem gwintowanym.
Zdemontować zawór skośny lewego wyjścia.
Poluzować klamrę zabezpieczającą i zdemontować przyłącze
gwintowane.
Trójnik z zaworem bezpieczeństwa i przyłączem gwintowanym
zamontować na lewym wyjściu
Zamontować przyłącze gwintowane
Zawór skośny z zaworem bezpieczeństwa zamontować w lewym wyjściu..
Zawór skośny zamontować w prawym przyłączu.

Alternatywnie dla tego sposobu można również zamienić miejscami
całe segmenty.

HWSC
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Montaż dodatkowego wyjścia o obniżonym ciśnieniu
1. Wyciąć miejsce na kolejne wyjście w górnej części izolacji.
A

Zasilanie z lewej

B

Zasilanie z prawej

Rys. 5: Wycinanie w górnej części izolacji
2.

Położyć rury przyłączeniowe do wyjść zwracając uwagę na
umiejscowienie zaworu bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE Ryzyko wybuchu z powodu niepoprawnego montażu zaworu
bezpieczeństwa. Wyjście z zaworem zwrotnym i zaworem bezpieczeństwa musi zostać przyporządkowane do zasobnika
c.w.u.


Wyjście z zaworem zwrotnym oraz zaworem bezpieczeństwa
podłączyć do zasobnika c.w.u.

OSTRZEŻENIE Ryzyko wybuchu z powodu zablokowania przepływu pomiędzy
zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem c.w.u. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem c.w.u. nie wolno montować
żadnej armatury odcinającej, przewężeń lub filtrów.
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Upewnić się, że nieobniżone ciśnienie z zasobnika dociera do
zaworu bezpieczeństwa.

HWSC

3.
4.

Położyć instalację do przyłącza ogrodowego o nieobniżonym ciśnieniu.
Podłączyć wszystkie rury.

Podłączenie rury zasilającej
1. Wyciąć otwory dla rury zasilającej w górnej i dolnej części izolacji.
2. Umieścić złączki do połączenia rur w dolnej części izolacji.

3.

HWSC

Podłączyć rurę zasilającą.

27

6.4

Skracanie wężyków
Skrócenie węża spustowego zaworu bezpieczeństwa
Wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa, zgodnie z PN-EN 1717, musi znajdować się w odległości trzech średnic nominalnych ponad
górnym lustrem wanny spustowej DN 75.
1. Ułożyć wąż spustowy.
2. Obciąć wąż spustowy na wysokości 65 mm powyżej górnej
krawędzi wanny spustowej DN 75.

28

HWSC

Skracanie wężyków do opróżniania
Wężyki do opróżniania wyjść muszą, zgodnie z PN-EN 1717, zostać
odcięte na wysokości 20 mm (3 średnice nominalne) powyżej górnej
krawędzi wanny spustowej DN 75.
1. Ułożyć wężyki do opróżniania.
2. Odciąć wężyki na wysokości zakończenia skosów dolnej części
izolacji.

HWSC
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6.5

Podłączenie rury spustowej
Użycie średnic rur mniejszych niż DN 75 może doprowadzić do zablokowania przepływu. Rury spustowe muszą zostać tak ułożone,
żeby nie doszło do zablokowania przepływu.
Istnieją 3 możliwości:
•
Bezpośrednie podłączenie do spustu DN 75 (a) przy użyciu rur
oraz syfonu (3 kolana 90°) o tej samej średnicy.
•
Podłączenie przy użyciu redukcji DN 75/50 (b) przy użyciu rur
oraz syfonu (3 kolana 90°) o tej samej średnicy.
Przy użyciu redukcji musi zostać odpowiednio dopasowana długość pionowego odcinka rury spustowej.
•
Spust do otwartego pojemnika (c).

Rozmiar filtra

Ilość wody z płukania
wstecznego

3/4"

12 litrów

*przy ciśnieniu wejściowym 4 bar oraz długości płukania 3 x 3 sekundy
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6.6

Uruchomienie centrali wody użytkowej HWSC



Rura zasilająca jest pod ciśnieniem. Lewy manometr wskazuje
aktualne ciśnienie w rurociągu zasilającym.



Wszystkie połączenia są szczelne.

Ustawić ciśnienie wyjściowe


1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

HWSC

Ciśnienie wyjściowe ustawione jest na minimum 1 bar poniżej
ciśnienia wejściowego. Jeśli ten warunek nie jest spełniony mogło dojść do błędnego montażu (patrz: rozdział 9 str. 43).
Zdjąć górną cześć izolacji.
Odciąć dopływ wody wodociągowej.
Zakręcić zawory odcinające centrali HWSC (c.o., c.w.u., woda
zimna).
Obniżyć ciśnienie po stronie wyjść (np. przy użyciu zaworów
spustowych opróżniających).
Zwolnić sprężynę reduktora.
Pokrętło nastawy obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-) do oporu.
Powoli przywrócić dopływ wody wodociągowej
Obrócić pokrętło nastawy, aż na manometrze wskazującym ciśnienie na wyjściu osiągnięta zostanie żądana wartość.
- Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara = zwiększenie ciśnienia na wyjściu.
- Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zmniejszenie
ciśnienia na wyjściu.
Otwierać powoli zawory odcinające na wyjściach z centrali.
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Płukanie wsteczne
W celu przeprowadzenia płukania wstecznego wymagane jest ciśnienie wejściowe na poziomie minimum 1,5 bar. Odstępy pomiędzy
kolejnym płukaniami wstecznymi zależą od stopnia zabrudzenia wody. Płukanie, zgodnie z DIN 1988, rozdział 8, musi zostać przeprowadzone minimum raz na 2 miesiące. Dla wygodnego oraz regularnego płukania można użyć Automatu do płukania wstecznego RA 01
(patrz akcesoria).
Podczas płukania możliwy jest również pobór przefiltrowanej wody.
Jeśli nie została podłączona rura spustowa do centrali HWSC, przed
płukaniem wstecznym należy podstawić naczynie pod wannę spustową.
1. Otworzyć przezroczyste drzwiczki górnej części izolacji.
2. Przekręcić zawór do płukania wstecznego do oporu.
Pokrętło musi zostać ustawione pionowo.
Opatentowany system płukania wstecznego został uruchomiony.
3. Zawór zamknąć po ok. 3 sekundach. Procedurę powtórzyć trzykrotnie.
Przy dużym zabrudzeniu filtra płukanie można powtórzyć większą ilość razy.
Przy użyciu wskazówki i kalendarza można ustawić kolejną datę
ręcznego płukania wstecznego.
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HWSC

Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Ze względu na podgrzewanie medium z zaworu bezpieczeństwa
może wypływać woda.


Nie blokować wylotu z zaworu bezpieczeństwa.

1.

Przygotować odpowiednie naczynie pod centralę HWSC, jeśli
rura spustowa nie została podłączona.

OSTRZEŻENIE Możliwość poparzenia gorącą cieczą wypływającą z zaworu
bezpieczeństwa.


Chronić ludzi przed zachlapaniem.



Używać ubioru ochronnego.

2.

Przekręcić pokrętło w celu otwarcia zaworu bezpieczeństwa.

 Ciecz wypływa z zaworu bezpieczeństwa.
3.

Puścić pokrętło.

 Z zaworu bezpieczeństwa nie może wypływać żadna ciecz.

HWSC
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7
7.1

Konserwacja
Okresy konserwacji
Tabela 5: Okresy konserwacji

34

Okres

Czynność

Co 2 miesiące



Wykonać płukanie wsteczne.

Co 6 miesięcy



Przeprowadzić kontrolę zaworu bezpieczeństwa, patrz rozdział 6.6
str. 31.



Upewnić się, że wewnątrz instalacji
nie powstały żadne zatory i nic nie
zakłóca pracy zaworu bezpieczeństwa.

Jeśli konieczne



Wymienić wkład filtra.

Co roku



Sprawdzić ciśnienie wejściowe przy
braku przepływu.



Sprawdzić szczelność zaworu zwrotnego.

Co 1-3 lat



Sprawdzić uszczelnienie, krawędzie
i ogólny stan reduktora ciśnienia.
W razie konieczności wymienić kompletną wkładkę.

Przed zimą



Opróżnić wyjście ogrodowe.

Jeśli konieczne



Opróżnić segmenty z zaworami skośnymi.

HWSC

7.2

Czynności konserwacyjne
Zawór zwrotny
Zgodnie z DIN 1988, część 8 należy wykonywać regularnie następujące czynności:
•
Zawory zwrotne muszą być sprawdzane co roku. Sprawdzenie
może wykonać użytkownik.
•
Sprawdzić zawór zwrotny:
1. Odciąć dopływ wody przed centralą HWSC.
2. Otworzyć zawór kontrolny (A).
Do momentu spadku ciśnienia wypłynie pewna ilość wody. Po
krótkim czasie wypływ wody musi ustać. Jeśli woda dalej kapie
lub wypływa, zawór jest zablokowany lub zabrudzony. Zgłosić
usterkę przeszkolonemu instalatorowi.

3.
4.

Zamknąć zawór kontrolny (A).
Przywrócić dopływ wody zasilającej.

•
1.

Sprawdzenie zaworu zwrotnego w zaworze skośnym:
Odciąć dopływ wody przed centralą HWSC. Zamknąć zawory
skośne bez zaworów zwrotnych (B).
Otworzyć zawór kontrolny (A).
Do momentu spadku ciśnienia wypłynie pewna ilość wody. Po
krótkim czasie wypływ wody musi ustać. Jeśli woda dalej kapie
lub wypływa, zawór jest zablokowany lub zabrudzony. Zgłosić
usterkę przeszkolonemu instalatorowi.

2.

HWSC
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3.
4.
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Zamknąć zawór kontrolny (A).
Przywrócić przepływ.

HWSC

Filtr
Jeśli konieczne, można wyczyścić odstojnik filtra.
Do czyszczenia można użyć jedynie zimnej, czystej wody.
Okres: co 6 miesięcy (zależnie od innych czynności konserwacyjnych).
Realizowane przez firmy instalacyjne.

1

Pokrętło

8

Podkładka z tworzywa

2

Sprężyna

9

Wkład filtra

3

Pierścień

10 Obudowa filtra

4

Wkład reduktora

11 O-ring

5

Korpus

12 Odstojnik

6

Nakrętka

13 Pokrętło płukania

7

Prowadnica

14 Lejek spustowy

Rys. 6: Zespół filtra WAF 05
HWSC
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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Zdjąć górną część izolacji.
Zamknąć przepływ po stronie zasilania w wodę.
Zamknąć przepływ po stronie wyjść (c.o., c.w.u., woda zimna).
Obniżyć ciśnienie po stronie wyjść (np. przy użyciu zaworów
opróżniających).
Zawór płukania wstecznego (13) obrócić o 15° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara a następnie wyjąć.

Zdemontować lejek spustowy (14).
Zdemontować odstojnik (12).
Użyć w tym celu klucza podwójnego, który znajduje się w górnej
części izolacji.
Wyjąć obudowę filtra (10) oraz wkład (9) i w razie konieczności
wymienić wkład. Zwrócić uwagę czy w korpusie (5) dalej znajduje się podkładka z tworzywa (8).

HWSC

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Włożyć o-ring (11) oraz odstojnik (12).
Wkręcić odstojnik ręcznie, bez użycia narzędzi.
Założyć lejek spustowy oraz pokrętło płukania.
Powoli otworzyć przepływ po stronie zasilania w wodę.
Powoli otworzyć przepływ wody po stronie wyjść z centrali.
Założyć górną część izolacji.

Wymiana wkłady filtra



Brak ciśnienia po stronie zasilania centrali.
Zdjąć górną część izolacji.
Zawór płukania wstecznego (13) obrócić o 15° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara a następnie wyjąć.
3. Zdemontować lejek spustowy (14).
4. Zdemontować odstojnik (12).
Użyć w tym celu klucza podwójnego, który znajduje się w górnej
części izolacji.
5. Wymienić wkład filtra (10).
6. Włożyć o-ring (11) oraz odstojnik (12).
7. Wkręcić odstojnik ręcznie, bez użycia narzędzi.
8. Założyć lejek spustowy oraz pokrętło płukania.
9. Przywrócić ciśnienie po stronie zasilania centrali i sprawdzić
szczelność odstojnika
10. Założyć górną część izolacji.
1.
2.

HWSC
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Reduktor ciśnienia
Okres: co 1 do 3 lat (zależnie od innych czynności konserwacyjnych).
Realizowane przez firmy instalacyjne.
1. Zdjąć górną część izolacji.
2. Zamknąć przepływ po stronie zasilania w wodę.
3. Zamknąć przepływ po stronie wyjść (c.o., c.w.u., woda zimna).
4. Obniżyć ciśnienie po stronie wyjść (np. przy użyciu zaworów
opróżniających).
UWAGA

W reduktorze znajduje się naprężona sprężyna. Po otwarciu
może dojść do jej gwałtownego zwolnienia i zranienia.


Upewnić się, że sprężyna jest luźna.

5.
6.

Obrócić oba manometry o 90° stopni.
Rozluźnić sprężynę reduktora.
Pokrętło nastawy obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-) do oporu.
7. Odkręcić pokrętło (1) (patrz Rys. 6, str. 37).
Użyć w tym celu klucza podwójnego, który znajduje się w górnej
części izolacji
8. Zdjąć pokrętło (1) oraz sprężynę (2).
9. Wyjąć pierścień (3).
10. Wyjąć obcęgami wkład reduktora (4).

11. Zawór płukania wstecznego (13) obrócić o 15° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara a następnie wyjąć.
12. Zdemontować lejek spustowy.
40
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13. Zdemontować odstojnik (12).
Użyć w tym celu klucza podwójnego, który znajduje się w górnej
części izolacji.
14. Wyjąć prowadnicę (7) i nakrętkę (6).
15. Sprawdzić uszczelnienie, krawędzie i ogólny stan reduktora ciśnienia. W razie konieczności wymienić kompletną wkładkę.

16. Montaż w odwrotnej kolejności.
Membranę wcisnąć palcami a następnie włożyć pierścień (3).
Wkręcić pokrętło (1) z siłą 30 Nm.
17. Włożyć o-ring i odstojnik.
18. Wkręcić odstojnik ręcznie, bez użycia narzędzi.
19. Zamontować lejek spustowy oraz pokrętło płukania.
20. Ustawić żądane ciśnienie.
21. Założyć górną część izolacji.
Opróżnianie wybranego wyjścia
1. Użyć odpowiedniego naczynia, jeśli rura spustowa nie została
podłączona.
2. Zamknąć zawór skośny odpowiedniego segmentu (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara).
3. Otworzyć zawór opróżniający danego segmentu aż całe wyjście
nie zostanie opróżnione. Ewentualnie otworzyć odbiornik instalacji, aby można ją było napowietrzyć w celu opróżnienia z medium.
Opróżnianie wyjścia ogrodowego
1. Zamknąć zawór skośny tego segmentu (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara).
HWSC
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2.
3.

8

Otworzyć odbiornik tego wyjścia.
Otworzyć zawór opróżniający wyjścia, aby całkowicie opróżnić
wyjście.

Kontrola
Reduktor ciśnienia
Okres: raz do roku
1. Zamknąć zawory wyjść (c.o., c.w.u., zimnej wody).
2. Sprawdzić ciśnienie przy użyciu urządzenia pomiarowego.
Jeśli ciśnienie powoli rośnie, armatura może być zabrudzona
lub uszkodzona. Przeprowadzić sprawdzenie i czyszczenie.
3. Powoli przywrócić przepływ.
Filtr
Okres: co 2 miesiące
Filtr musi co najmniej raz na dwa miesiące zostać przeczyszczony
poprzez płukanie wsteczne.
Zaniedbanie może doprowadzić do zatkania filtra. Będzie to skutkowało spadkiem ciśnienia i zmniejszonym przepływem w instalacji.
Wkład filtra wykonany jest ze stali nierdzewnej. Czerwony nalot spowodowany rdzą w instalacji nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie filtra. Należy pamiętać o kontroli wzrokowej zaworu do płukania. Przy stwierdzeniu nieszczelności wymienić odstojnik.
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Problemy
Naprawy mogą zostać prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
i przeszkolony personel.
Tabela 6: Problemy

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Wyciek spod pokrętła
nastawy ciśnienia

Uszkodzona membrana
wkładu



Wymienić wkład reduktora

Brak lub za niskie ciśnienie

Zawory odcinające przed
lub za reduktorem nie zostały całkowicie otwarte



Całkowicie otworzyć zawory

Reduktor ciśnienia ustawiony na nieodpowiednie
ciśnienie



Ustawić odpowiednie
ciśnienie

Zabrudzony wkład filtra



Wykonać płukanie
wsteczne

Zespół filtra zamontowany
jest na odwrót



Zamontować zespół filtra
w odpowiednim ustawieniu (patrz strzałki na korpusie)

Zabrudzony wkład filtra



Wykonać płukanie
wsteczne

Dysza lub uszczelnienie
wkładu reduktora zabrudzone lub uszkodzone



Wymienić wkład reduktora

Ustawione ciśnienie za
reduktorem waha się

Wzrost ciśnienia po stronie 
pierwotnej (np. z powodu
podgrzewania w zasobniku)

Skontrolować działanie
zaworów zwrotnych

Ciśnienie wyjściowe nie Wzrost ciśnienia po stronie 
jest niższe niż 1 bar od pierwotnej (np. z powodu
ciśnienia wejściowego
podgrzewania w zasobniku)

Skontrolować działanie
zaworów zwrotnych
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10 Części zamienne i akcesoria
Produkt

Art.-Nr

Przyłącze do napełniania instalacji c.o. do HWSC 42 757
Zestaw do rozszerzenia centrali HWSC o dodatkowe wyjście GW G3/4”

42 758

Przyłącze do zmiękczania wody

42 756

Zawór zwrotny R1” x G1”

42 763

Klucz podwójny

42 759

Zestaw uszczelnień do centrali HWSC

42 762

Manometr 0-16 bar

42 760

Manometr 0-10 bar ze znacznikiem

42 761

Zawór bezpieczeństwa MSW 6 bar ¾”

42 456

Zawór bezpieczeństwa MSW 8 bar ¾

42 457

Automat do płukania wstecznego RA 01

42 739

11 Gwarancja
Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych
przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu
i użytkowania.

12 Prawa autorskie
Prawa autorskie instrukcji montażu i użytkowania należą do AFRISO
Sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest
bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych,
zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej
informacji.

13 Satysfakcja klienta
Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt:
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

14 Adresy
Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym Świecie można znaleźć pod www.afriso.pl.
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