
1. Инструкции за безопасност

Температура на захранваща вода.........................................................................................................о т +2°C д о +45°C
Работно налягане........................................................................................................................................................ 6  бара
Присъединяване към водопровода................................................................................................................................1/2”
Изходящи маркучи ..........................................................................................................................................................1/4”
Размери на системата ( вис. x  дълб.  x шир.)....................................................................438 мм x 100 мм x 360 мм

2. Техническа  спецификация

3. Комплектът  съдържа

ВНИМАНИЕ! Системата да не се използва за микробиологично замърсена вода.  

ВАЖНО! ПРИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ВЪВ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ РЕГУЛАТОРИ НА НАЛЯГАНЕ ( не 
са включени в комплекта)
Производителят не носи отговорност при повреди на системата от високо налягане на водата.
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  Маркучи
KTPE14W*

Спирателен кран 
SEWBV1414*

Филтрираща система 
EXCITO

Тефлонова лента
TAS0003*

Хромиран присъединител 
FT06*

(1/2” MIP x 1/2” FIP x 1/4” FIP) 

Канелка за чиста вода
FXFCH17-C * Частите са поставени в кутията, до филтрите.

Преди монтажа да се прочете настоящата инструкция. Да се проверят всички части на системата. 
При монтажа на системата да се спазват указанията на настоящата инструкция. 

След монтажа на системата и след всяка смяна на филтри системата да се промие с 15 - 20 литра вода.
 Да се остави 4-5 часа за да се активират филтрите. След тези процедури водата е годна за пиене. 

EXCITO ST

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА МОНТАЖ

www.pavirani.com



4. Схемата на монтаж на  EXCITO-ST
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спирателен кран
SEWBV1414

студена вода

Присъединяване с гъвкави маркучи

A. Входяща вода
B. Присъединяване към канелка

5. Свързване на маркуч с бързи връзки: фитинги JG (John Guest) и  QC (Quick Connector)

Откачване на маркуч:
1) Предпазния клипс да се отстрани (Fig. 1).
2) Фланецът на връзката да се натисне (Fig. 2).
3) Маркучът да се извади (Fig. 3). 

Свързване на фитинга с маркуч:
1) Маркучът да се вкара на 1. 5 с м в ъв фитинга (Рис. 4).
2)  Да се постави предпазния клипс (Рис. 5). 

Рис. 1 Рис.  2 Рис.  3 Рис.  4 Рис. 5

5.1. Изкарване и поставяне на коляно във филтъра

Изкарване на коляно от филтъра:
1) Предпазния клипс да се отстрани (Рис. 1).
2) Фланецът на връзката да се натисне, коляното да се изкара (Рис. 2). 

Поставяне на коляно във филтъра:
1) К оляното да се вкара в бързата връзка до като се усети съпротивление (Рис. 3).
2) Да се постави предпазния клипс (Рис. 4). 

Рис. 1 Рис.  2 Рис.  3 Рис.  4

При високо налягане на водата да се монтира регулатор на налягане: 
PLV-0104-80 (5.3 bars – 80 psi) –  не е включен в комплекта.

Ако  EXCITO-ST  се надгражда с капилярна мембрана TLCHF-FP или 
TLCHF-2T при високо налягане на водата да се монтира регулатор на 
налягане PLV-0104-50 (3.3 bars – 50 psi) (  не е включен в комплекта)
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6. Монтаж на филтриращата система Excito ST при стояща батерия

ВАЖНО! Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или експлоатация на 
системата. Монтажът на системата трябва да се извършва само при температури над 2°C.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Преди инсталиране на системата да се извадят всички компоненти, необходими за монтаж от 
корпуса на филтъра.

Хромираният присъединител да се завие към 
спирателния кран. Към него да се присъединят: 
спирателното кранче и маркучът на системата и 
гъвкавата връзка на смесителната батерия.
ВАЖНО! Да не се забравят  уплътненията между 
съединенията.

Върху резбата на спирателния кран да се навият 
няколко слоя тефлонова лента.

3 4

Гъвкавата връзка от смесителната батерия на студена 
вода да се отвие. ВАЖНО! Между спирателния кран 
и гъвкавата връзка има уплътнение - да се 
внимава за да не се изгуби.

Водоподаване да се прекъсне. 

1 2

4
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Маркучът да се свърже със системата.

Спирателният кран да се завие към хромираният 
присъединител.

Върху маркуча да се постави гайка (включена е в 
комплекта). Маркучът да се вкара до карй в 
спирателния кран. Гайката да се завие към крана.
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7. Монтаж на система Excito ST при стенна батерия

Смесителната батерия да се отвие. Да се спре подаването на вода 

1 2

3 4

ВАЖНО! Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или експлоатация на 
системата. Монтажът на системата трябва да се извършва само при температури над 2°C.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Преди инсталиране на системата да се извадят всички компоненти, необходими за монтаж от 
корпуса на филтъра.

Върху резбата на спирателния кран да се навият 
няколко слоя тефлонова лента.

Хромираният присъединител (FT07 не е включен в 
комплекта)да се завие към тръбата за студена вода. 
Към него да се присъединят: спирателното кранче и  
смесителната батерия.
ВАЖНО! Да не се забравят  уплътненията между 
съединенията.
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Спирателният кран да се завие към хромираният 
присъединител FT07.

Върху маркуча да се постави гайка (включена е в 
комплекта). Маркучът да се вкара до карй в 
спирателния кран. Гайката да се завие към крана.

Хромиран присъединител ( FT02 не е включен) д а се 
завие към тръбата за топла вода. ВАЖНО! Да не се 
забравят  уплътненията между съединенията.

Смесителната батерия да се завие към хромираните 
присъединители.
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9

Маркучът да се свърже със системата - входа на водата 
обозначен с [IN] ( червен пръстен).  
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1) В кухненски плот или мивка да се пробие отвор с размер 
12 мм. Някои плотове и мивки не могат да се пробиват.

2) Върху резбования накрайник [1], д а се постави метална 
подложка [2], и  уплътнение [3].

3) Канелката да се постави в пробития отвор.
4) Върху резбования накрайник, под плота да се наложат: 

гумените подложки [4],[5] метална подложка [6] и  да се
закрепят с металната гайка [7].

5) 

- 

Маркучът ( включен  в комплекта ) да се свърже с 
канелката:

върху маркуча [11] да се нанижат металната гайка 
[10] и  пластмасов пръстен  [9],

- втулката [8] д а се вкара в маркуча, маркучът да се 
вкара до края ( до съпротивление) в резбования 
накрайник на канелката. Херметичността на връзката 
да се осигури със завиване ( на ръка) на гайката [10] 

-  Другият край на маркуча да се свърже с изхода на 
водата от системата [OUT] ( бял пръстен) (Рис. 2).

Рис. 2 Свързване на маркуча с изхода на водата от 
системата  [OUT].

8. Монтаж на канелка за пречистена вода.

Монтаж на канелка върху плота.

COUNTERTOP



AIPRO-20M AQ

AISTRO-L AQ

AICRO-L4

AIPRO-1M AQ

9. Схемата на филтрите във филтрираща система EXCITO-ST
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След монтажа на системата и след всяка смяна на филтри системата да се промие с 15 - 20 
литра вода.
 Да се остави 4-5 часа за да се активират филтрите. След тези процедури водата е годна за 
пиене. 
Да не се забравя за поставяне на предпазната скоба на бързите връзки.
При изваждане и вкарване на маркучите да се внимава те да не се прегъват. Това може да 
доведе до повреда на маркуча и теч от системата. 
По време на завиване на отделните фитинги да не се променя посоката на въртене. Това може 
да доведе до теч от системата.
За уплътняване на резбовани връзки да се използва само тефлонова лента. Да не се навиват 
кълчища.
Тефлоновата лента да се навива в посока обратна на завиване на фитинга. 



10  . Смяна на филтри  

Да се спре подаване на водата. С отваряне на канелка да се изпусне вода от системата.

Предният панел да се отвори.Да се изкарат маркучите от системата ( вход /  изход).
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ВАЖНО! Преди изкарване на гъвкавите маркучи да се свали предпазната скоба и симетрично а се избута фланецът 
на бързия съединител. След вкарване на гъвкавите маркучи да не се забравя за поставяне на предпазната скоба 
на бързите връзки.
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Филтърът AIPRO-20M да се извади от скобите. Маркучите да се извадят от колената на AIPRO-20M. 

1) Предпазният клипс да се отстрани. 
2) Фланецът да се натисне равномерно. 
3) Маркучът да се изтегли. 

При изваждане на маркучите да се внимава да не 
се прегъват. Това може да доведе до повреда на 
маркуча и теч от системата. 



Коляното да се отвие от филтъра AIPRO-20M. Старата тефлонова лента да се отстрани от резбата.

Върху резбата на фитинга да се навият няколко слоя 
от нова тефлонова лента .
Да се използва само тефлонова лента. Да не се 
навиват кълчища.
Тефлоновата лента да се навива в посока обратна 
на завиване на фитинга. 

Коляното да се завие в новия филтър.
По време на завиване на отделните фитинги да не 
се променя посоката на въртене. Това може да 
доведе до теч от системата.

9

Свързване на изходящия маркуч от AIPRO-20M с  
входа на следващия филтър AISTRO-L . 

Do the following: 

1) Да се провери за посоката на водата, която е 
обозначена със стрелка на етикета на филтъра. 

2) Маркучът да се  в кара в изходящия фитинг на 
филтъра AIPRO-20MS ( правилната дължина на 
вкарване е ок. 1.5  см ). 

3) Връзката да се обезпечи с клипс.

Свързване на изходящия маркуч на филтъра  
AIPRO-20MS с  водопровода. 

Do the following: 

1) Да се провери за посоката на водата, която е 
обозначена със стрелка на етикета на филтъра. 

2) Маркучът да се  вкара във входящия фитинг на 
филтъра AIPRO-20MS ( правилната дължина на 
вкарване е ок. 1.5  см ). 

3) Връзката да се обезпечи с клипс. 

По време на завиване на отделните фитинги да не се променя посоката на 
въртене. Това може да доведе до теч от системата.
При изваждане  и вкарване на маркучите да се внимава да не се прегъват. 
Това може да доведе до повреда на маркуча и теч от системата.



При смяната на всичките филтри да се следва 
процедурата описана в рис. от 5 до 12.

След смяната на всичките филтри системата и 
всичките връзки да се проверят за теч на вода.

След всяка смяна на 
филтри системата да се 
промие с 15 - 20 литра вода 
и да се остави за ок. 4-5 
часа за активиране на 
филтрите. След това 
водата може да се пие.
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Тази система, като и други видове системи за пречистване на вода могат да бъдат 
закупени онлайн или в строителните магазини на фирма Павирани ЕООД. 
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