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ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СИСТЕМА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА
EXCITO B

произведено в Европа

ЧИСТА И ВКУСНА ТРАПЕЗНА ВОДА

1. Указания за безопасност
ЗАБЕЛЕЖКА!!! Системата да не се използва за микробиологично замърсена вода.
За подмяна да се използват само оригинални филтри и аксесоари.
Спазването на настоящата инструкция е условие за:
- б езаварийна работа на системата,
- валидността на гаранцията.
Неспазване на която и да е точка от настоящата инструкция води до отпадане на гаранцията на продукта.
1) Преди започване на монтажа на системата да се прочете настоящата инструкция.
2) Да се провери съдържанието на опаковката
3) След първоначалната инсталация на системата, след всяка смяна на филтрите или мембраната (UF,RO и след
продължително неизползване системата да се промие с 15-20 литра вода.
4) Преди откачане на маркуча да се извади обезпечаващият клипс, след това фланецет симетрично да се натисне.
5) При откачване и поставяне на маркуча да се внимава той да не се прегъне ( правилно поставен маркуч е вкаран н а 1,5
см в бързата връзка).
6) След вкарване на маркуча в бързата връзка той да се обезпечи с клипс.
7) За уплътняване на пластмасови резби да се използва само тефлонова лента. Използването на кълчища е
забранено.
8) При поставяне на филтри да се следи за правилна посока на потока на водата, която е обозначена със стрелка на
етикета на всеки отделен линеен филтър.
9) При теч от системата незабавно да се спре захранване с вода.
10) При рекламация системата да се върне заедно с оргинална опаковка.
11) Производителят не носи отговорност в случаи когато системата се използва за филтрация на други течности
различни от питейна вода.
12) производителят не носи отговорност за печатни грешки.
е.
13) Производителят си запазва право на промяна в техническата документация без предупреждени
Да се използват само оригинални филтри и мембрани на Aquafilter®. В случаите, когато се използват филтри и части на други марки
производителят не носи отговорност за неизравност на системата и за евентуалните вреди.

Важно! С цел предпазване на капилярната мембрана от прашинките от активен
въглен, маркучът преди мембраната да се откачи и от там в продължение на 10
минути да се промият филтрите. Това промиване да се прави при всяка смяна на
филтрите. Водата може да се използва след 5-6 часа. Това време е необходимо за
активиране на филтрите.
ЗАБЕЛЕЖКА! Капилярната мембрана, която е включена в системата да се пази от резките
промени в налягане на вода, както и от високо налягане на водата.
Оптималното налягане за правилна работа на системата е 3.5 бара.
При по-високо налягане във Вашата водопроводна мрежа, на входа на водата в системата, да
се монтира регулатор на налягане. Ргулаторът може да бъде поръчан отделно (кат. номер ADVREG_K). Липса на регулатор на налягане при високо налягане във водопровода е основание за
загуба на гаранция.
2. Технически данни
Температура на захранваща вода................................................................................................от 2OC до 42OC
Оптимално работно налягане на вода...........................................................................................3.5 бара
Присъединяване към водопровода....................................................................................................1/2”
Изходящ маркуч...................................................................................................................................1/4”
Размери ( вис. x шир. x дълб.)....................................................................................438 мм x 360 мм x 100 мм

3. Съдържание на опаковката на системата за питейна вода EXCITO CL
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4. Схемата на потока на водата в системата за пречистване на
питейна вода EXCITO B

5. Инсталация на системата за пречистване на питейна вода
EXCITO B

6.Монтаж на батерията за чиста трапезна вода в системата
за пречисване на вода EXCITO B

7.Смяна на филтрите в система за пречистване на вода Excito B

8..Монтаж на нов и стар вид бързи връзки QM при Excito B
Производителят Аквафилтер е променил накрайниците на линейните
филтри от серията QM. Новите накрайници са с увеличаващ здравината
на филтрите предпазен фланец.
При предишният вид накрайник на филтрите от серията QM, връзките
на филтрите с фитингите се обезпечаваха с блокиращ клипс.
При новият вид накрайник на филтрите от серията QM, връзките не се
обезпечават с блокиращ клипс. Поставяне на блокиращ клипс на новия вид
накрайник ще повреди бързата връзка и ще направи невъзможна подмяна
на филтъра.

QM -

стар вид

QM- нов вид

QM - стар вид

QM- нов вид

Поставяне на блокиращ клипс при стария вид накрайник
на линейните филтри от серията QM на Аквафилтер.

Разглобяване на бързата връзка при новите накрайници
на линейните филтри от серията QM на Аквафилтер.
Без блокиращия клипс!

9.Смяна на капилярна мембрана в системата EXCITO B

10. Филтри в система за пречистване на вода EXCITO B
Вид филтър

Описание

AIPRO-20M-QM – филтър от полипропиленови
влакна. Премахва твърди частици над 20
микрона като пясък, ръжда, тиня и др.

Живот*

3-6 месеца

AISTRO-2-QM – филтър съдържащ омекотяваща
и обезжелезаваща смола. Понижава твърдостта
3-6 месеца
на водата и намалява съдържанието на желязото.
AICRO-3-QM – филтър от активен въглен от
кокосови черупки. Отстранява до 98% от хлора и
органичните вещества. Подобрява вкусът и мирисът
на водата.

3-6 месеца

AICRO-4-QM – филтър от кокосови черупки и KDF®
смола. Отстанява до 99% от свободния хлор и
органични вещества. KDF® смолата премахва от
водата тежките метали като: олово, никел, арсен, хром
и много други.

3-6 месеца

TLCHF-2T. Отстранява и най-финните механични замърсявания,
вируси и бактерии. Конструкцията на мембраната позволява
премахването на 99.8% от тези вредни субстанции, без да лишава
водата от полезни минерали.
Съвместима с повечето от системи за пречистване на питейна вода.

6-12 месеца

*Зависи от качеството и количеството на пречистената вода

Важно! С цел предпазване на капилярната мембрана от
прашинките от активен въглен, маркучът преди мембраната
да се откачи и от там в продължение на 10 минути да се
промият филтрите. Това промиване да се прави при всяка
смяна на филтрите. Водата може да се използва след 5-6 часа.
Това време е необходимо за активиране на филтрите.

