
Система за нанофилтрация на вода

NanoPad
ИНСТРУКЦИЯ

Внимателно да се прочете настоящата инструкция преди да
се пристъпи към монтажа на системата  за нанофилтрация NanoPad
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УВОД

Благодарим Ви, че избрахте системата за нанофилтрация на вода NanoPad. При  
производството на системата стриктно са спазвани най-високите стандарти за качество.  
След преминаването през тази филтърна система водопроводна вода е ефективно  
пречистена, здравословна и вкусна. Сситемата филтрира водата в три етапа:

1 етап:

2 етап:

3 етап:

Механичен филтър от полипропиленова пяна PP - елиминира
твърди частици, като ръжда, пясък, мътилка и др. механични
замърсявания.

Карбонов блок филтър- премахва органични замърсявания,  
хлор, пестициди.

Мембрана за нанофилтрация (NF) - отстранява тежки метали,
вируси, бактерии, флуор, минерали отговорни за твърдост на
водата. Пропуска полезните за живи организмиминерали.

Съдържание на опаковката

Система за нанофилтрация NanoPad 1 бр.

Ключ за отваряне на филтри 1 бр.

Маркучи разрешени за контакт с питейнавода 3 бр. с дълж.1м:
1/4"червен, 3/8" бял i 1/4"син

канелка 1 бр.

Скоба за връзка сканализация 1 бр.

Тройник 1 бр.

Спирателен кран за захранващавода 1 бр.

Мембрана NF 2 бр.

Инструкция 1 бр.

Планка за канелка 1 бр

Присъединителенфитинг 1 бр.
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Действия преди монтажа
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• Моляда прочететевнимателнонастоящата инструкцияпредидапристъпитекъммонтажана  
системата.

• Препоръчвамедасеспазватвсичкитенапътствия,впротивенслучайсъществуварискотповреда  
илинеизправностнасистемата.

• Тазисистемаеоборудванас филтри,коитотрябвадабъдатсменяниследопределенпериодот  
време.

• Времетозасмянанафилтритеможедавариравзависимостоткачествотоназахранващаводаи  
потреблениенаводата.

• Дасеизползвасамопитейна водазазахранваненасистемата.Данесеизползвамикробиологично
замърсенаилиотнеизвестенизточниквода . Ако сеизползвасондажнаводазасистематаNanoPad,
необходима едопълнителнапредварителнафилтрация.

• • Наляганетоназахранващатаводатрябвадабъдеот1,5до3 бара. Аконаляганетонаводатавъв
водопроводна мрежапревишавамаксималнатастойност от 3 бара, да се инсталираредукторна
налягането.

• Температуратаназахранващатаводатрябвадабъдеот 5до45°C. Акотемпературатанаводатав  
мрежатанадхвърлидопустиматастойност,уредътнямадаработиправилно.

• СИСТЕМАТА ДА НЕ СЕ ЗАХРАНВА С ТОПЛАВОДА. УРЕДЪТ ДА НЕ СЕ СВЪРЗВА СЪС МНОГО
ЗАМЪРСЕНА  ВОДА.

• Системата да се свърже с ел.захранване 110-240V.

ЗАБЕЛЕЖКА:

•

• Уредът да не се преработва. Всякакви промени могат да доведат до авария или  
неправилна работа. Също така, в този случай гаранцията на уреда ставаневалидна.

• Устройството да не се покрива. Покриването възпрепятства отвеждане на топлина и  
може да причини пожар или повреда.

Да не се оставят никакви предмети върху системата. Това може да причини механична  
повреда илитеч.

• Да се спазват препоръки относно работно налягане и температура на захранващавода.  
Неспазване на това правило ще доведе до загуба нагаранция.

• Уредът да не влиза в контакт с корозивни субстанции.

• Уредът да се държи далече от източници на топлина.
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Техническа спецификация
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Ел.захранване 220V/60Hz или110V/60Hz

Мощност 96W

Дебит 1,5л/мин.

TDS wody zasilającej до 250ppm
Съдържание нахлор до 0,2ppm
Ефективност на филтрация 80-85%

Налягане на захранващавода 14,5-43,5 psi(1-3 бара

Температура на захранващавода от 5 до 45 °С

Видизплакване Автоматично

Схемата на работа на системата

Схема насистемата

4
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1. Превключвател за ниско налягане

2. Електромагнитен вентил за входяща  
вода

3. Механичен филтър PP

4. Карбонов блок филтър

5. Помпа

6. Мембрана NF

7. Корпус намембрана

8. Възвратен клапан

9. Електромагнитен клапан

10. Превключвател за високоналягане
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Монтаж на системата

Необходими инструменти и части

5

-- • I

макетеннож бормашина

водопроводен ключ ножица

спирателенкран тройник

планка за канелка мембрана NF

DO

тефлонова лента чук

канелка

laJDo
ключ за отвиване

маркучи клипс

инструкция  скоба за канализация
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Схема намонтажа

• Системата може да бъде поставена вертикално или хоризонтално - под кухненска  
мивкаилинаплота.

• Присъединяването със захранваща уреда вода трябва да сенамира възможно  
най-близо до системата.

• Свързване на системата със захранваща вода е с маркуч с размер 3/8“

В шкафче под кухненска мивка Подшкафче Върхуплота

6
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Монтаж на мембрани за нанофилтрация

Корпусите на мамбраните се намират в кутията. Първата стъпка е да се отвори
кутията. Има два вида кутии. Единият вид  е затворен с болтове, а другият с
щифтове.  

След сваляне на предния панел се показват 6 болта. За да се свали горния
панел, да се отвият само трите болта от горната страна.

Отваряне на кутията на системата за нанофилтрация (вариант с щифтове):

1. Да се отблокират двете черни закопчалки от задната страна на кутията
2. Панелът да се издърпа както е показано на схемата.
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ВНИМАНИЕ: Преди монтажа на мембраните 
предварителните филтри да се изплакнат както е 
описано в раздел: 
Промиване на филтри.

При монтиране на мембраните да се изпълнят следните стъпки:

1. С ключ да се отвие гайката на корпуса на мембраната.
2. Мембраната да се изкара от опаковката.
3. Мембраната да се постави в корпуса с О пръстените на вътре.
4. Гайката на корпуса да се завие с помощта на ключ.
5. Същите стъпки да се изпълнят при монтажа на втората 

мембрана.
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Присъединяване към захранваща вода

• Присъединителният фитинг и 
спирателният кран  да се монтират 
съгласно рисунката.

• Върху резбата на фитинга и крана да се 
навие тефлонова лента.

• Маркучът 3/8“ на захранваща вода да се 
свърже с крана.

• Присъединителният фитинг да се свърже 
с крана и със захранваща вода.

Внимание: Системата да се свързва само със студена питейна 
вода. Гореща вода ще повреди системата. Мека или омекотена
с уред за омекотяване вода удължава живота на UF мембрана. 

Присъединяване към канализация

• Скобата да се постави върху канализационна тръба и добре да се закрепи.
• На мястото на присъединителния фитинг да се пробие отвор с диаметър 6 мм, през 
• който да може да премине маркучът с размер ¼“. Да се внимава да не се пробият 
• двете стени на тръбата и скобата.
• Червеният маркуч да се свърже със системата и канализационна тръба.

Внимание: Маркучът да се реже равно и перпендикулярно на остта.
Внимание: Маркучът да не провисва. Най-ниската точка трябва да бъде 
присъединяването към канализационна тръба.
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Свързване на маркучи

На долната схема е показано как правилно да се свързват маркучите с фитингите.

• На плота или на мивката да се избере 
подходящо място за монтаж на канелка.

• Да се пробие отвор с размер 12 мм.
• Да се поставят уплътнения, накладки и гайки 

както е показано на схемата.
• Закрепващите гайки добре да се завият.
• Синият маркуч да се свърже с долният край 

на канелката. Другият край на синия маркуч 
да се свърже със системата.

Монтаж на канелка за пречистена вода

Присъединяване на системата
към ел.захранване, права и 
обратна вода.
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Дисплей
При първоначалното пускане на системата в действие всичките символи на дисплея 
ще светнат за 5 сек.

Ако след 5 сек. символът не угасне това означава, че захранващата вода не

Символът                означава, че след 90 сек. системата ще проведе изплакване.

Символите             показват остващ живот на филтрите.

Когато някой от символите               започне да мига, означава, че филтър трябва да бъдат 
подменен.    

Употреба на система за нанофилтрация на вода

Промиване на филтри

достига до системата или налягането във водопроводна мрежа е по-ниско от 1,5 бара. 

След отваряне на канелка системата автоматично започва да пречиства вода. Съответно,
след затваряне на канелката, системата спира да филтрира вода и автоматично се промива.

Както при първоначален монтаж, така и при всяка смяна на предварителните филтри
те трябва да бъдат добре изплакнати. Промиването на филтрите се извършва с цел 
предиотвратяване на запушване на мембраните за нанофилтрация и повреждане на 
помпата. Промиването на филтрите става по следния начин:
1. Маркучът от корпуса на мембраната да се откачи. Спирателният кран да се отвори. 
2. Преминаващата през двата филтъра вода да се събира в съд. Тази вода да не се пие. 
3. Промиването на филтрите да се провежда докато започне да тече съвсем бистра вода. 
4. Маркучите отново да се свържат с фитингите на корпуса на мембраната. 

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА

ВНИМАНИЕ: при непромити филтри прашинките от активен въглен могат да 
задръстят мембраните или да повредят помпата.
1. След промиването на филтрите спирателният кран да се отвори.
2. Да се изчака ок. 2 мин. и да се отвори канелката.
3. През първите 10-15 сек. да се остави водата да изтече за изплакване на 
цялата система. Тази вода да не се пие.
След изпълнение на тези процедури системата е готова за работа. 
Пречистената със системата вода може да се консумира. 
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За правилна работа на системата е необходимо филтрите да се сменят 
своевременно. Честотата на подмяната на филтрите зависи от качеството на 
захранваща вода и потреблението.
При обикновено потребление в домашни условия и добро качество на 
водопроводна вода препоръчваме: 
Предварителните филтри да се сменят през 6 месеца.
Мембраните да се сменят през 18 до 24 месеца.
Когато системата няма да се използва, например при по-дълго отсъствие,
уредът да се изключи от ел.захранване. Преди поновното използване, 
системата да се промие. Водата от промиването на системата да не се пие.

Смяна на филтри в система за нанофилтрация.

ВНИМАНИЕ: при всяка смяна на предварителните филтрис нови те трябва 
добре да се  промият. При непромити филтри прашинките от активен въглен 
могат да задръстят мембраните или да повредят помпата. Процедурата е 
описана в раздел Промиване на филтри.

1. След промиването на филтрите спирателният кран да се отвори.
2. Да се изчака ок. 2 мин. И да се отвори канелката.
3. През първите 10-15 сек. да се остави водата да изтече за изплакване на 
цялата система. Тази вода да не се пие.
След изпълнение на тези процедури системата е готова за работа. 
Пречистената със системата вода може да се консумира. 
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
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БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА СИСТЕМАТА

Системата за нанофилтрация на вода NanoPad е предназначена за домашно ползване.
Системата не трябва да се преработва или по какъвто и начин да се видоизменя. 
Това може да доведе до повреда и/или да причини нараняване.

Системата да се захранва с вода с температура от +4 до + 45°С. Когато температурата на 
водата водата падне под 4°С, започва оформяне на ледени кристали които повреждат
системата.
Напрежението в ел. мрежа трябва да бъде правилно. Големи колебания в 
напрежението могат да причинят авария и повреда на системата.
Системата да не се включва в ел. захранване при повреден кабел. Това може да 
доведе до токов удар. При повреден електрически кабел, системата незабавно да 
се изключи от ел. захранване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията на уреда е 24 месеца.
Гаранцията не важи за филтрите и мембраните, тъй като техния живот зависи 
от качеството на захранваща вода.
При константирани проблеми, системата се изпраща по куриер при продавача. 
Куриерските разходите са за сметка на продавача. 
Продавачът е длъжен да поправи системата във възможно най-кратък срок, но 
не по-късно от 14 работни дни.
За признаване на гаранцията системата трябва да се използва съгласно нейното 
предназначение и при посочените параметри.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ КОГАТО:

Системата е повредена от въздействие на ниски температури или е използвана
в близост до източници на топлина.
Системата е използвана за промишлени цели.
При пожар, наводнение или други природни бедствия.
В системата е била пусната много замърсена вода
(например след спиране и поновно пускане на вода във водопровода).
Системата е била модифицирана от купувача.
Системата е била включена в ток с много ниски или мнго високо напрежение.
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