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1. Указания за безопасност

За правилна и безаварийна работа на системата и валидността на гаранцията е 
задължително да се спазват указанията на настоящата инструкция.

Температура на захранваща вода................................................................................. от 2OC (35OF)  до 45OC (113OF) 

Работно налягане....................................................................................................... до 6  бара (90 psi)

Присъединяване към водопровода.............................................................. ...................................1/2"

Изходящ маркуч за пречистена вода ................... ..........................................................................1/4"

2. Технически данни на тристепенна система за питейна вода FP3-2

1) Преди монтажа на системата внимателно да се прочетата указанията на инструкцията.
2) Да се провери съдържанието на опаковката на системата ( виж точка  4. - съдържанието на опаковката).
3) След всяка смяна на филтърните елементи и  при по-дълго отсъствие и неизползван, системата да се изплаква с15 л

вода.
4)  Преди изкарване на маркуча от фитинга обезпечаващият клипс на бързите връзки внимателно да се отстрани.

5) Да се внимава маркучите да не се прегъват и пречупят по време на изкарване и вкарване в бързите връзки.
Правилно монтиран маркуч влиза на дълбочина 1,5  см във фитинга на  бърза връзка.

6) След вкарване на маркуча бързата връзка отново да се подсигури с обезпечаващия клипс.
7) За уплътняване на връзките да се използва само тефлонова лента. Да не се използват кълчища.

8) Филтърните колони да се измият добре преди поставяне на нови филтърни елементи. За целта да не се използват 
агресивни препарати.

9) Ако системата е надградена с допълнителни линейни филтри, при смяната на тези филтри да се следи за потока
 на водата, който е отбелязан със стрелка на всеки линене филтър.

10) При евентуален теч веднага да се спре подаване на вода към системата.
11) При възникнали проблеми със системата свържете се с фирмата вносител Павирани ЕООД. Актуалните контакти на

фирмата ще намерите на www.pavirani.com
12) Производителят и вносителят не носят отговорност за повредите в системата причинени от използването й за 

други цели не свързани с филтрация на питейна вода.
13) Вносителят на системата не носи отговорност за печатни грешки.
14) Настоящата техническа информация може да бъде променяна и допълвана без предварително известяване.

За подмяна на филтрите да се използват само оригинални филтърни патрони на Aquafilter®. В случая на използване на 
други филтри производителят и вносителят не отговарят за причинените вреди.

3. Съдържание на опаковката на тристепенна система за питейна вода FP3-2

Маркуч
KTPE14W

Спирателен
кран SEWBV1414

Механичен филтър
20 микрона FCPS20 

Механичен филтър
5 микрона FCPS5 

Система за птейна 
            вода1

Карбонов блок 
филтър
FCCBL 

Ключ за филтърни
 колони FXWR1-BL

Тефлонова
лента TAS0004

Присъединяващ фитинг
(1/2”  x 1/2”  x 1/4” ) 

Хромирана 
канелка 
FXFCH5

Оринги (намират
се във филтърните
колони) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата да не се използва за пречистване на микробиологично замърсена вода.
Преди монтажа на системата да се прочете внимателно настоящата инструкция.

на тристепенна система за питейна вода FP3-2 на Aquafilter  
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4. Свързване на маркучи с фитинги тип бързи връзки JG (John Guest) и  QC (Quick connector)

Изкарване на маркуча:
1) Да се извади обезпечаващия клипс  ( рис. 1).
2) Фланецът на връзката да се  натисне симетрично ( рис. 2).
3) Маркучът да се изкара ( рис. 3).

Вкарване на маркуча:
1) Маркучът да се вкара в бързата връзка на дълбочина  1,5  см ( рис. 4).
2) Да се постави обезпечаващия връзката клипс ( рис. 5).

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4 рис. 5

4.2. Свързване на маркучите с фитингите тип  JACO 

Свързване на маркуч:

1)  Гайката да се постави в маркуча р ис. 1).
2) Щуцерът да се вкара в маркуча ( рис. 2).
3) Маркучът заедно с щуцера да се вкара в коляното до края ( рис. 3).
4)  Гайката да се завие ( рис. 4).

4.1.Свързване на фитингите с линеен филтър Изкарване на 

фитинга от фитъра:

1) Да се извади обезпечаващия клипс ( рис. 1).
2) Фланецът на връзката да се  натисне симетрично ( рис. 2).
3)На входа и на изхода на водата да се отвият фитингите от стария линеен филтър . ( рис. 3).
4) От резбата на фитингите да се отстрани старата тефлонова лента ( рис. 4).
5) Обратно на посоката на завиване на фитинга да се навие нова тефлонова лента върху резбата на фитинга . ( рис. 5).

Монтаж на фитинга във филтъра:
1) К оляното да се завие в новия филтър. Да не се обръща посоката на завиване. Обръщане на посоката на завиването може 

да доведе до теч на водата от системата (рис.6).

рис. 1 рис. 2 рис.3 рис. 4 рис.. 5 рис. 6

ПРИ НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИНЕЙНИ ФИЛТРИ

  р ис. 1 рис.  2 рис. 3 рис.  4

www.pavirani.com



5. Подготовка на системата за питейна вода FP3-2 за монтаж.

.

2

3

Да се отстрани предпазното фолио от филтърния 
патрон и той да се постави в щифта на чашата на 
филтърната колона.

5

Орингите във филтърните колони (3 броя) да се 
намажат с вазелин.

1

4

С помощта на ключ да се завие чашата на филтъното 
тяло в главата. Ако при това се срещат затруднения 
да се провери за правилно поставяне на 
филтърните патрони и оринги.

6

Последователност на филтърните патрони:

a) механични филтри за вода. По правило като 
първи се поставят филтрите за механично 
пречистване на вода. От тях първи са тези с по-
голям размер в микрони (FCPS20) следвани от 
по-фините филтри (FCPS5).

b) специализирани филтри -   във филтърното тяло 
да се поставят с уплътнителя нагоре

c) карбонови филтри -  във филтърното тяло да се 
поставят с уплътнителя нагоре

         

 Орингът да се постави в гнездото на чашата на 
филтърната колона.

 Орингът да се намаже с вазелин преди поставяне във 
филтърната колона.

 Правилно и неправилно поставен оринг.
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Присъединителният фитинг (включен в комплекта) 
да се завие в спирателния кран.

Да се навият няколко слоя тефлоновалента на 
резбата на спирателния кран (включен в комплекта).

3

6.Присъединяване на системата FP3-2 към водопроводна инсталация (стояща кухненска батерия)
Забележка производителят и вносителят не носят отговорност за възникнали по време на монтажа механични ̀
повреди. Системата да се монтира в помещения където температурата надвишава 2°C.

Да се отвие меката връзка.Спирателният кран на тръбата за студена вода да се 
затвори.

1

4

2

5 6

7

Спирателният кран SEWBV1414 д а се завие в 
присъединиелния фитинг.

Вторият край на маркуча да се вкара 
в коляното на първата филтърна колона.

Гайката (включена в комплекта) 
да се постави в маркуча. 
Маркучът да се вкара до края в 
спирателния кран. Гайката да се завие.

За уплътняване на металните резби 
да се използва тефлонова лента.
Това не се отнася за пластмасовите 
резби на гайките.
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6.1. Присъединяване на системата за питейна вода FP3-2  към водопровода (стенна батерия).

Батерията да се демонтира от стената.Да се спреподаване на вода към батерията.

1 2

Да се навият няколко слоя тефлоновалента на 
резбата на спирателния кран (включен в комплекта).

Присъединителният фитинг да се навие на тръбата за 
студена вода в позиция позволяваща лесно завиване, 
отваряне и затваряне на спирателния кран 
SEWBV1414.
Забележка: уплътнителите да се поставят по 
местата.

43

Спирателният кран SEWBV1414 д а се завие в 
присъединиелния фитинг.

Гайката (включена в комплекта) да се постави в 
маркуча. Маркучът да се вкара до края в 
спирателния кран SEWBV1414. Гайката да се завие.

Хромиран удължител да се завие на тръбата за 
топлата вода.
Забележка: уплътнителите да се поставят по 
местата.

Батерията да се завие към монтираните фитинги.

5 6

87

Забележка  производителят и вносителят не носят отговорност за възникнали по време на монтажа механични 
повреди. Системата да се монтира в помещения където температурата надвишава + 2°C.
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Вторият край на маркуча да се вкара в коляното на 
първата филтърна колона.

За уплътняване на металните резби 
да се използва тефлонова лента.
Това не се отнася за пластмасовите 
резби на гайките.

9

7. Монтаж на канелка за пречистена вода.

КУХНЕНСКИ ПЛОТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. В кухненския плот или плота на мивка (ако е метална) 
да се направи отвор с диаметър 12 мм.
2. В резбования щтуцер на канелката (1) да се вкара 
метална подложка (2) и гумения уплътнител (3).
3. Канелката да се постави в отвора.
4. От долната страна на плота в щуцера да се вкарат 
гумените подложки (4,5), металната подложка (6) и да
 се завие гайката (7).
5. Да се монтира довеждащ водата към системата маркуч:
а) върху маркуча (11) да се сложи металната гайка (10) и 
пластмасовата скоба (9)
б) в маркуча да се вкара втулката (8)
в) маркучът да се вкара до края в щуцера на каналката 
и да се завие предварително поставената гайка
6. Другият край на маркуча да се вкара 1.5 см в 

коляното (обозначено с OUT) 

ЗАБЕЛЕЖКА: за уплътняване на връзките да се 
използва тефлонова лента. 
Това не се отнася за пластмасовите резби на гайките.

Монтаж на канелка 
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8. Смяна на филтърните патрони в системата за питейна вода FP3-2.

Да се спре подаване на вода към системата. Да се 
отвори крана на канелката. 

С помощта на ключ да се отвият чашите на 
филтърните колони.

Орингите (на чашите и на главите на филтърните 
колони) да се намажат с вазелин.
Чашите да се измият с неагресивен миещ препарат.

1

3

2

Да се отстрани предпазното фолио от филтърния 
патрон и той да се постави в щифта на чашата на 
филтърната колона.

4

С помощта на ключ да се завие чашата на 
филтъното тяло в главата. Ако при това се срещат 
затруднения да се провери за правилно поставяне 
на филтърните патрони и оринги.

5

При отворена канелка да се пусне вода в системата. 
Спирателния кран да се отворя бавно

При теч от системата спирателния кран да се затвори 
и да се провери за правилно поставяне на орингите.

При първото ползване на системата и при всяка смяна на филтрите системата да се промива с 15 литра вода. Системата да 
се използва за пречистване на вода за питейни цели. Да не се ползва за микробиологично замърсена и от неизвестен 
източник вода.

6
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Свързване на фитингите с линейни филтри 

филтриИзкарване на фитинга от фитъра:

1) Да се извади обезпечаващия клипс ( рис. 1).
2) Фланецът на връзката да се  натисне симетрично ( рис. 2).
3)На входа и на изхода на водата да се отвият фитингите от стария линеен филтър . ( рис. 3).
4) От резбата на фитингите да се отстрани старата тефлонова лента ( рис. 4).
5) Обратно на посоката на завиване на фитинга да се навие нова тефлонова лента върху резбата на фитинга . ( рис. 5).

Монтаж на фитинга във филтъра:
1) К оляното да се завие в новия филтър. Да не се обръща посоката на завиване. Обръщане на посоката на завиването може 

да доведе до теч на водата от системата (рис.6).

рис. 1 рис. 2 рис.3 рис. 4 рис.. 5 рис. 6

СИСТЕМАТА МОЖЕ ДА СЕ НАДГРАДИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ФИЛТРИ
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