
Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi         PL

ERF-Pyrolox

Filtr odżelaziająco-odmanganiający
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1. Dane techniczne

typ 25/10 25/12 25/13
nominalna średnica przyłącza DN gwint zewnętrzny 1˝
przepływ nominalny m3/h 0,5 0,7 0,9 

przepływ max. m3/h 0,7 1,1 1,3
przepływ przy płukaniu m3/h 2,0 2,7 3,4
ciśnienie robocze bar 3 – 7
temperatura wody/otoczenia, max. oC 30/40
ilość złoża filtracyjnego:
- Pyrolox op. 1 1,5 2,5
- żwir 1,0 – 2,0 mm op. 1,5 1,5 2,0
ilość podsypki op. 0,5 0,5 1
wysokość całkowita mm 1630 1590 1630
średnica zewn./zbiornik ciśnieniowy mm 257/10˝ 304/12˝ 334/13˝
zasilanie elektryczne V/Hz 24/50
moc przyłączeniowa W 36
nr zamówienia 50000P 50001P 50002P

typ 27/14
nominalna średnica przyłącza DN gwint zewnętrzny 1˝
przepływ nominalny m3/h 1,0
przepływ max. m3/h 1,5
przepływ przy płukaniu m3/h 3,4
ciśnienie robocze bar 3 – 7
temperatura wody/otoczenia, max. oC 30/40
ilość złoża filtracyjnego:
- Pyrolox op. 3
- żwir 1,0 – 2,0 mm op. 3
ilość podsypki op. 1
wysokość całkowita mm 1880
średnica zewn./zbiornik ciśnieniowy mm 369/14˝
zasilanie elektryczne V/Hz 24/50
moc przyłączeniowa W 36
nr zamówienia 50003P

2. Zakres dostawy

– kompozytowy zbiornik ciśnieniowy z rurą centralną 
 i dystrybutorem dolnym;
– zawór sterujący z tworzywa sztucznego (dla typu 
 25/XX) lub mosiądzu (dla typu 27/XX), sterowany 
 mechanicznie, z transformatorem sieciowym;
– przynależna ilość złoża (wg tabeli):
 • podsypka: żwir kwarcowy 2,0 – 3,15 mm;
 • złoże Pyrolox;
 • żwir 1,0 – 2,0 mm;
– kryza i wąż popłuczyn;
– instrukcja montażu i obsługi;
– karta gwarancyjna.

Zalecane wyposażenie dodatkowe 
(poza zakresem dostawy):

– filtr wstępny, zabezpieczający głowicę sterującą 
 odżelaziacza przed zanieczyszczeniami mechani- 
 cznymi;
– armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE 
 (nr kat. 887527) i zestaw węży przyłączeniowych  
 25/25 (nr kat. B0044000);
– filtr ochronny, zabezpieczający przed przedosta- 
 waniem się podziarna do instalacji;
– tester żelaza (nr kat. 097333);
– tester manganu (nr kat. 18983).
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Filtry ERF-Pyrolox wype³nia się złożem filtracyjnym  
Pyrolox oraz żwirem o granulacji 1,0– 2,0 mm. Pod-
sypkę w każdym przypadku stanowi żwir kwarcowy 
o granulacji 2,0 – 3,15 mm. 

3. Przeznaczenie

Filtry ERF-Pyrolox przeznaczone są do usuwania 
żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Zawartość tych 
substancji w wodzie - nawet w ma³ych ilościach - 
znacznie pogarsza jakość wody, zarówno pod wzglę-
dem smakowym, jak i użytkowym (brudne osady na 
urządzeniach sanitarnych).
Wg norm dla wody pitnej graniczne dopuszczalne 
wartości wynoszą:

    żelazo   -  0,20 mg/l
    mangan  -  0,05 mg/l

Obecność siarkowodoru, objawiająca się nieprzy-
jemnym zapachem zgniłych jaj, znacznie pogarsza 
zdolność urządzeń odżelaziających i odmanganiają-
cych do katalitycznego usuwania żelaza i manganu. 
Siarkowodór w znacznym stopniu zużywa zdolność 
oksydacyjną (utleniającą) urządzenia. Należy o tym 
pamiętać przy programowaniu częstotliwości regene-
racji urządzenia.
Jeszcze lepsze efekty odżelaziania i odmangania-
nia na złożu Pyrolox uzyskuje się przy dodatkowym 
dozowaniu do wody podchlorynu sodu.
W przypadku zastosowania urządzeń uzdatniają-
cych wodę w budynkach mieszkalnych, należy poin-
formować mieszkańców odnośnie rodzaju instalacji  
i sposobu działania urządzenia oraz o rodzaju zasto-
sowanych środków chemicznych (w tym także środ-
ków używanych do regeneracji urządzeń) - w zależ-
ności od rodzaju uzdatniania.

4. Zasada działania

W czasie pracy urz¹dzenia (filtracji), woda surowa 
p³ynie z góry do do³u przez materia³ filtracyjny 
w kolumnie odżelaziacza. Żelazo i mangan, zawarte 
w wodzie, podczas kontaktu ze złożem utleniane są 
do postaci ³atwowytr¹calnej i ostatecznie osadzają się 
na jego powierzchni (są odfiltrowywane). Uzdatniona 
(przefiltrowana) woda zbierana jest z dolnej części 
złoża filtracyjnego poprzez system dystrybucyjny, po 
czym wyp³ywa z urz¹dzenia poprzez rurę œrodkow¹  
i wielodrogowy zawór steruj¹cy. Odkładające się na 
złożu zawiesiny - wytrącone osady żelaza i manganu -  
powodują wzrost spadku ciśnienia. 

Przy wzroście spadku ciśnienia powyżej 0,5 bar należy 
przeprowadzić płukanie wsteczne. Podczas p³ukania 
wstecznego woda p³ynie z do³u do góry poprzez mate-
ria³ filtracyjny z odpowiednią prędkością powodując 

jego rozluźnienie. Utlenione jony żelaza i manganu, 
nagromadzone na złożu, zostają wypłukane do ście-
ków. Dzięki temu nie następuje zatkanie złoża.
Następnie przeprowadzane jest płukanie od góry do 
dołu, mające na celu wypłukanie pozostałości wody 
płuczącej z płukania wstecznego. Woda z płuka-
nia odprowadzana jest do kanału poprzez przyłacze 
wody płuczącej przy zaworze sterującym.

Proces płukania wstecznego sterowany jest automa-
tycznie i przebiega w odstępach czasowych zapro-
gramowanych w sterowniku. Po zakończeniu p³ukania 
urz¹dzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Uwaga! W czasie trwania regeneracji woda  
nieuzdatniona może przedostawać się do instalacji 
(standardowo - zawór sterujący w wersji WBP).

5. Wstępne warunki montażu

Przy montażu urz¹dzenia należy wziąć pod uwagę 
normy i przepisy instalacyjne, ogólne wytyczne i dane 
techniczne. 
W przypadku indywidualnego wodoci¹gu, pompa 
musi zapewniać odpowiednie ciœnienie dynamiczne 
podczas p³ukania filtra odżelaziającego. Wartości ciś-
nienia i przepływu można odczytać z tabeli w rozdz. 1. 
„Dane techniczne” na początku niniejszej instrukcji. 
Filtr od¿elaziaj¹cy nale¿y instalowaæ za zbiornikiem 
ciœnieniowym (hydroforowym). 
Przy ciśnieniu w sieci powyżej 7 bar, przed urządze-
niem należy zamontować reduktor ciśnienia. 
Za urz¹dzeniem (po stronie wody czystej) powinien 
byæ zainstalowany filtr ochronny.
Urz¹dzenie powinno zostać ustawione w pozycji pio-
nowej. Należy zagwarantować ciśnienie wody min.  
3 bar. W urz¹dzeniach nie przewidziano oddziel-
nego systemu ochronnego przed niedoborem wody. 
W przypadku konieczności zastosowania takiego 
systemu należy zainstalować go w miejscu montażu 
urz¹dzenia (np. czujnik ciœnienia nadzoruj¹cy ciśnie-
nie minimalne i powoduj¹cy przerwę w zasilaniu przy 
regeneracji - w przypadku wyst¹pienia niedoboru 
wody).
Należy zapewnić w bezpośrednim s¹siedztwie 
(w odleg³oœci 1 m) zasilanie elektryczne - oddzielne 
pod³¹czenie do sieci (230 V/50 Hz). Unikać przepiêæ!
Miejsce monta¿u musi byæ zabezpieczone przed mro-
zem, agresywnymi chemikaliami, barwnikami, roz-
puszczalnikami oraz par¹ i dzia³aniem bezpoœrednich 
Ÿróde³ ciep³a (np. grzejniki) - temperatura otoczenia 
nie mo¿e przekraczaæ 40 °C.

W pobli¿u powinno znajdowaæ siê przy³¹cze kana-
lizacji, gwarantujące możliwość bezciśnieniowego 
odprowadzenia wody płuczącej przy maksymalnym 
przepływie, zgodnie z wymaganiami w tabeli (rozdz. 1. 
„Dane  techniczne”). Aby uniknąć skażenia bakte-
ryjnego urządzenia, należy zapewnić przerwę powie- 
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trzną między końcem przewodu ściekowego, a prze- 
wodem kanalizacyjnym.

Uwaga! Zgodnie z normą DIN 1988 oraz zalece-
niami SANEPID-u, wąż wody popłucznej musi zostać  
przymocowany w odległości co najmniej 20 mm od 
najwyższego możliwego poziomu ścieków (wolny 
spływ). 

6. Montaż 
      (może być przeprowadzony przez użytkownika   
      urz¹dzenia) 

Zasadniczo urządzenie może zostać podłączone na 
stałe do sieci wodociągowej przy pomocy dostęp-
nych w handlu złączek i zaworów odcinających, jed-
nak o wiele korzystniejsze jest zastosowanie armatury 
przyłączeniowej MULTIBLOCK INLINE i zestawu węży 
przyłączeniowych 25/25 (wyposażenie dodatkowe), 
za pomocą których możliwe jest przeprowadzenie 
montażu w poziomym i pionowym orurowaniu. 
Armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE 
ma wbudowane obejście (by-pass), zawór zwrotny  
i zawór odpowietrzający. 

wymiary [mm]
średnica przyłącza Rp 1˝ 25
średnica przyłączy węży G 1˝ 25
A 135
B 55
C 38
D 100

Przy montażu urządzenia za pomocą powyższych 
elementów, należy przestrzegać wskazówek oddziel-
nej instrukcji obsługi armatury MULTIBLOCK INLINE 
i zestawu węży przyłączeniowych 25/25 (dla zacho-
wania warunków gwarancji).

Filtr jest dostarczany w stanie nienapełnionym w celu 
uniknięcia ewentualnych szkód transportowych. Załą-
czony w dostawie materiał filtracyjny (zgodnie z tabelą 

z rozdz. 1. „Dane techniczne”) należy przy pomocy 
lejka wprowadzić do urządzenia.

– Upewnić się, że zbiornik filtra jest pusty i czysty.
– Ustawić zbiornik filtra w miejscu montażu, na rów- 
 nym i twardym podłożu w pobliżu kratki ścieko- 
 wej, a następnie włożyć do niego dystrybutor 
 centralny, tak aby dolna część umiejscowiła się 
 w zagłębieniu dna. 

– Zaślepić górny otwór dystrybutora i wsypać  
 wokół niego odpowiednią ilość podsypki żwirowej, 
 a następnie złoża filtracyjnego Pyrolox i żwiru  
 1,0 – 2,0 mm. Podczas zasypywania złoża należy 
 stosować środki ochrony dróg oddechowych (zob.  
 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego).

Uwaga! Podczas napełniania żwir nie może dostać 
się pod dyszę rozdzielacza - w przeciwnym razie 
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia przy póź-
niejszym nakręcaniu zaworu sterującego.

– Zdjąć zaślepkę i w razie konieczności oczyścić  
 gwint zbiornika, wkręcić adapter 4" / 2½" (w przy- 
 padku urządzeń 27/XX), wsunąć zawór sterujący  
 na przewód centralny dystrybutora i wkręcić 
 w gwint zbiornika / adaptera mocno do oporu.

A
BG1"

C
D

R
p 

1"

MULTIBLOCK INLINE

25/XX

27/XX

27/XX

27/XX
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– Uszczelki powinny być wcześniej nasmarowane 
 silikonem DOW Corning 7. Zastosowanie innego  
 smaru może spowodować spęcznienie uszczelek, 
 a w efekcie uszkodzenie urządzenia.
– Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie 
 uszczelek i środkowe usytuowanie dystrybutora.  
 Jego krawędź powinna być sfazowana celem łat- 
 wiejszego nałożenia głowicy. 
– Wykonać instalację doprowadzającą wodę do 
 zaworu. Zalecane jest użycie elastycznych przewo- 
 dów. Średnica rurociągu powinna być nie mniejsza  
 od wielkości przyłącza głowicy. Analogicznie wyko- 
 nać instalację odprowadzającą wodę uzdatnioną 
 z urządzenia do instalacji wodociągowej. W przy- 
 padku możliwości poborów większych od wydaj- 
 ności maksymalnej urządzenia, na wyjściu zainsta- 
 lować zawór regulujący przepływ.

Uwaga: W przypadku montażu odżelaziacza za 
pomocą armatury przyłączeniowej MULTIBLOCK 
INLINE i zestawu węży przyłączeniowych 25/25 
należy zwrócić uwagę na strzałki wskazujące kieru-
nek przepływu na armaturze MULTIBLOCK INLINE 
oraz na wejściu i wyjściu zaworu sterującego.

– Przed stacją wmontować ręczny zawór wody suro- 
 wej, za stacją ręczny zawór wylotowy wody uzdat- 
 nionej. W instalacji należy przewidzieć filtr wstępny  
  mechaniczny, możliwość ominięcia (tzw. „by-pass”) 
 oraz zawór probierczy za stacją, w celu uła- 
 twienia pobierania próbek wody uzdatnionej do  
 badania jakości. 
– Wykonać instalację odprowadzającą wodę do  
 kanalizacji. 
 
 Wyjście zaworu zakończone jest kryzą ogranicza- 
 jącą wypływ wody do ścieków w czasie spulchnia- 
 nia złoża i szybkiego płukania. Przyłącze wody  
 popłucznej zakończone jest końcówką gwintowaną  
 lub końcówką do węża (w zależności od wielkości  
 urządzenia). 

 
 Wąż popłuczyn należy poprowadzić naturalnym  
 spadkiem do kanalizacji. Przymocować koniec  
 węża.

7. Uruchomienie

Uruchomienie urządzenia może zostać przeprowa-
dzone wyłącznie przez autoryzowany serwis BWT. 
W przeciwnym przypadku gwarancja nie będzie 
honorowana.
Uwaga! Złoże odżelaziające po nawodnieniu wymaga 
określonego czasu do uzyskania właściwej skutecz-
ności działania. 

– Sprawdzić poprawność podłączenia elektrycznego  
 oraz doprowadzenia wody i odprowadzenia ście- 
 ków. 
– Otworzyć zawór wlotowy, tak aby woda wypełniła  
 kompozytowy zbiornik ciśnieniowy. Jeżeli w insta- 
 lacji jest zawór obejściowy, musi być zamknięty. 
– Po napełnieniu zbiornika i głowicy wodą, należy  
 otworzyć zawór wylotowy i utrzymywać przepływ  
 przez stację w celu wyrównania ciśnień.
– Włączyć zasilanie elektryczne.
– Zamknąć zawór wlotowy i wylotowy.
– Zaprogramować urządzenie.
– Po zaprogramowaniu urządzenia otworzyć zawór  
 wlotowy i przeprowadzić proces płukania, w którym  
 podziarno (mniejsze niż 0,2 mm, widoczne w męt- 
 nym zabarwieniu wody po płukaniu) zostaje odpro-
 wadzone do kanału ściekowego. W chwili wypłynię- 
 cia całkowicie czystej wody przy końcu tego pro- 
 cesu można otworzyć zawór odcinający na wyjściu  
 urządzenia (jeśli jednak występuje jeszcze mętne  
 zabarwienie, wskazujące na niedostateczne wypłu- 
 kanie, należy powtórzyć proces płukania).

7.1. Programowanie

Uwaga! 
Programowanie powinno być wykonywane tylko przez 
autoryzowany serwis BWT. Modyfikacja ustawionych  
parametrów zaworu może niekorzystnie wpłynąć na 
pracę urządzenia.

Po zdjęciu pokrywy mamy dostęp do programatora.25/XX 27/XX 27/XX
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Rys. 1. Programator – widok z przodu.

1 – pokrętło cyklu regeneracji 
  (obrót tylko w prawą stronę)
2 – 12-dniowa tarcza do programowania dni,
  w których następuje regeneracja.
3 – 24-godzinna tarcza czasu bieżącego
4 – wskaźnik pozycji pracy (SERVICE)
5 – czerwony wskaźnik dni
� – czerwony przycisk sprzęgła napędu tarczy czasu  
  bieżącego

Pod prawym dolnym rogiem znajduje się element 
dystansowy, który jest końcówką wciśnięty w kon-
strukcję zaworu. Należy ten element wyciągnąć 
z zatrzasku i można wtedy programator obrócić wokół 
zawiasu, znajdującego się z lewej strony. Widok pro-
gramatora od tyłu znajduje się na rys. 2. Dostęp 
do programatora umożliwi łatwą zmianę czasów 
cyklu regeneracji oraz sprawdzenie dokładnej pozy-
cji programu w danej chwili względem dźwigienki 
mikrowyłącznika. 

Pokrętłem 1 (rys. 1) przestawić programator w pozy-
cję BACKWASH (spulchnianie złoża). Pozycja ta 
jest w momencie, kiedy pierwsze kołeczki tylnej 
tarczy programatora wcisną dźwigienkę górnego 
mikrowyłącznika.
W tym położeniu programatora kółka zębate napędu 
przestawiają tłok zaworu w odpowiednią pozycję,  
w której nastąpi spulchnienie złoża. Przestawienie 
tłoka następuje powoli i nie wolno przestawiać pro-
gramatora w kolejne położenie zanim napęd tłoka 
się nie zatrzyma. Jeżeli w czasie ruchu tłoka przekrę-
cimy pokrętło 1 w następne położenie, należy powol-
nym ruchem obracać je dalej o cały obrót i jeszcze raz 
zapoczątkować położenie BACKWASH.

W tym położeniu woda będzie przepływać przez złoże 
w zbiorniku od dołu do ścieku, wypychając resztki 
powietrza. W ten sposób odpowietrza się zbiornik. 
Przy pierwszym uruchomieniu i po wymianie złoża 
na nowe należy w początkowej fazie spulchniania 
ograniczyć przepływ poprzez przykręcenie zaworu 
wejściowego, gdyż złoże z dużą ilością powietrza 
może zostać porwane do ścieku. Po stwierdzeniu, że 
do ścieku spływa już strumień wody odpowietrzonej, 
należy odkręcić zawór wejściowy na cały przepływ, 
a następnie programator przestawić na kolejne poło-
żenia. Kontrolować przy tym należy położenie dźwi-
gienki mikrowyłacznika górnego.
Kołeczkami wystającymi z tylnej tarczy programatora 
należy kolejno zwalniać lub wciskać dźwigienkę gór-
nego mikrowyłącznika.

Po każdym ustawieniu pokrętła należy odczekać, aż 
mechanizm napędowy zatrzyma się – zanim przej-
dziemy do następnego położenia.

Rys. 2. Programator – widok z tyłu.

M - mikrowyłącznik: 2 szt.

– górny współpracuje z kołeczkami, realizując pro- 
 gram regeneracji;
– dolny współpracuje z obwodem tarczy.

Po zakończeniu obrotu dźwigienka ustawia się w pół-
kolistym wybraniu.
Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi kołeczkami 
lub otworami wyznacza czas trwania cyklu równy  
2 min.
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Zestawy kołeczków lub przestrzeń wolnych otwo-
rów wyznaczają czas trwania kolejnych etapów 
regeneracji.

1  – zestaw kołeczków – płukanie wsteczne 
  (przeciwprądowe) 
2  –  wolne otwory – płukanie wolne współprądowe
3 – kołeczki – płukanie szybkie
4 – otwory – opcja napełniania  
  (dla zmiękczacza lub filtra ze złożem Greensand)
5 – ostatnie dwa kołeczki kończą czas regeneracji,
  powrót 
� – przestrzeń wolnych otworów do wykorzystania
7  –  zestaw kołeczków zapasowych
8  –  mikrosilnik napędu tarczy programatora

Wszystkie czasy poszczególnych etapów rege- 
neracji filtra zostały nastawione fabrycznie.  
W związku z tym – bez konieczności dodatkowej 
zmiany nastaw można przystąpić do uruchomie-
nia urządzenia.

Wskazane jest jednak ustawienie czasów płukania  
i regeneracji indywidualnie dla danych warunków 
przez autoryzowany serwis BWT Polska.

7.1.1. Nastawianie czasu odstępu pomiędzy  
      regeneracjami

W celu nastawienia dni, w których sterownik ma 
przeprowadzić regenerację, należy przekręcić  
12-dniową tarczę (rys. 1, poz. 2) tak, aby 1 znajdowała 
się naprzeciw czerwonego wskaźnika (rys. 1, poz. 5). 
Na tarczy umieszczone są liczby oznaczające kolejne 
dni oraz odpowiadające im zapadki do uruchamiania 
procesu regeneracji. Aby zaprogramować regenerację 
w konkretnym dniu, należy odpowiadającą mu 
zapadkę wysunąć na zewnątrz. Zapadka ustawiona 
na czerwony wskaźnik oznacza nadchodzącą noc. 
Ustawienie regeneracji co 3 dni oznacza, że np. 
zapadki 1, 4, 7, 10 są wysunięte.

Uwaga! Proces regeneracji przeprowadzany jest 
automatycznie w zaprogramowanych dobowych 
odstępach czasowych. W zależności od zawartości 
żelaza i manganu w wodzie, konieczne jest dodat-
kowe cykliczne przepłukiwanie urządzenia, aby nie 
doprowadzić do zabicia złoża. W przypadku odczu-
walnego wzrostu obciążenia filtra przez zanieczysz-
czenia materiału filtracyjnego (różnica ciśnienia 
między wlotem a wylotem > 0,5 bar), należy przepro-
wadzić ręczne płukanie wsteczne, aby nie dopuścić 
do zabicia złoża.

7.1.2. Nastawianie czasu bieżącego

W celu ustawienia czasu bieżącego (godziny) należy 
przycisnąć i przytrzymać czerwony przycisk (rys. 1, 
poz. 6) tak, aby rozprzęgnąć zęby małej zębatki i tar-
czy godzin (rys. 1, poz. 3). Pokręcić tarczą godzin tak, 
aby aktualna godzina pokryła się ze wskaźnikiem 
„time of day”. W takim przypadku regeneracja będzie 
następowała o godzinie 2:00 w nocy. Zwolnić czer-
wony przycisk, aby ponownie zazębić obydwa koła.
W celu zmiany godziny rozpoczęcia regeneracji należy 
czas bieżący przesunąć o odpowiednią ilość godzin 
(np. aby uruchomić regenerację o godz. 4:00 należy 
czas bieżący cofnąć o dwie godziny).

 
7.2. Uruchomienie regeneracji ręcznej  
 o dowolnej porze 

W celu ręcznego uruchomienia regeneracji o dowol-
nej porze należy pokrętło ręcznej regeneracji (rys. 1, 
poz. 1) przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara do pozycji BACKWASH. Od tej pozycji roz-
pocznie się regeneracja i będzie przebiegała auto-
matycznie zgodnie z zaprogramowanymi czasami 
poszczególnych cykli. 

7.3. Włączenie do eksploatacji 

Po ustawieniu programatora należy sprawdzić, czy 
zawór dolotowy i wylotowy są otwarte. Jeżeli sta-
cja posiada zawór obejściowy, powinien być on 
zamknięty.

Zasilanie elektryczne musi być włączone.

Urządzenie jest gotowe do eksploatacji.

 
 
8. Bieżąca obsługa

8.1. Płukanie wsteczne 
       (przebieg automatyczny)

Proces płukania wstecznego przeprowadzany jest 
automatycznie po przebiegu zaprogramowanego 
odstępu czasowego (w dniach). Zalecane jest nasta-
wienie procesu płukania w odstępach nie dłuższych 
niż 7 dni.
W przypadku odczuwalnego wzrostu obciążenia 
zbiornika filtra przez zanieczyszczenie materiału fil-
tracyjnego (różnica ciśnienia między wejściem i wyj-
ściem > 0,5 bar), należy przeprowadzić ręczne płuka-
nie wsteczne.
Po przebiegu tego procesu należy zmienić zaprogra-
mowaną częstotliwość płukania. 
Wskazane jest zlecenie tej czynności pracownikom 
naszego serwisu.
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10. Usuwanie zakłóceñ/usterek

Zakłócenie Przyczyna Usunięcie

Materia³ filtracyjny
w przewodzie
(w filtrze za urz¹dzeniem).

Nieprawid³owo zainstalowany filtr.

Rura środkowa nie zamocowana 
w zaworze steruj¹cym.

Sprawdziæ instalacjê.
Zwróciæ uwagê na oznaczenie 
strza³ek na zaworze.

Zdemontowaæ zawór steruj¹cy 
i ponownie wmontowaæ, zgodnie 
z opisem w rozdz. 6. „Monta¿”.

Nie uruchamia siê regeneracja. Przerwa w dopływie prądu.

B³êdne zaprogramowanie.

Sprawdzić podłączenia elektrycz-
ne / podłączyć ponownie.

Zaprogramować ponownie.

Żelazo lub mangan w wodzie 
czystej.

Zablokowany materiał filtracyjny.

Otwarty zawór obejœciowy.

Niskie ciśnienie wody przy płukaniu.

Brak odpowiedniego napowietrzania/
dozowania podchlorynu sodu.

Przeprowadziæ p³ukanie wsteczne/ 
regeneracjê, ewentualnie ustawiæ 
krótsze odstêpy czasowe miêdzy 
regeneracjami.

Zamkn¹æ zawór obejœciowy.

Zapewnić wyższe ciśnienie wody 
podczas płukania.

Sprawdzić poprawność działania 
układu napowietrzania/dozowania 
podchlorynu sodu .

Podwy¿szona strata ciœnienia. Zatkany przewód doprowadzaj¹cy.

Zablokowany materia³ filtracyjny.

Oczyœciæ przewód.

Przeprowadziæ p³ukanie wsteczne/ 
regeneracjê, ewentualnie ustawiæ 
krótsze odstêpy czasowe miêdzy 
regeneracjami.

W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek trudnoœci przy usuniêciu zak³óceñ wg przedstawionych powyżej wska-
zówek, nale¿y niezw³ocznie zwróciæ siê do naszego dzia³u serwisu.

8.2. Zabezpieczenie w przypadku przerwy  
 w dopływie prądu

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie prądu 
zasilającego podczas trwania regeneracji, zawór 
sterujący zatrzymuje się na aktualnie przeprowa-
dzanym etapie - razem z silnikiem skokowym, a po 
ponownym włączeniu zasilania regeneracja jest dalej 
prowadzona - aż do zakończenia procesu. Po okre-
sie przerwy w dopływie prądu należy uaktualnić czas 
w sterowniku.

9. Konserwacja

Każde urządzenie techniczne wymaga regularnej 
konserwacji.
Zgodnie z normą DIN 1988 prace konserwacyjne 
powinny być prowadzone przez wykwalifikowany 
personel fachowy, który zajmuje się jednocześnie 
wymianą zużytych części.

Konserwację należy przeprowadzać raz w roku lub  
- dla urządzeń pracujących zespołowo - co najmniej 
dwa razy w roku. Prace konserwacyjne powinny być 
przeprowadzone przez autoryzowany serwis BWT.
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11. Złoże filtracyjne Pyrolox

Naturalna ruda kopalniana jest mineralną formą dwu-
tlenku manganu. Granulowane złoże filtracyjne stoso-
wane do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru. 
Działa jak katalizator, sam pozostając niezmieniony.
Trwały materiał o długiej żywotności i niskich stratach 
w wyniku ścierania. Nagromadzone zanieczyszczenia 
zostają usuwane podczas płukania wstecznego. Nie 
wymaga reakcji chemicznej. 
W związku z wysokim ciężarem złoża bardzo istotne 
jest właściwe płukanie przeciwprądowe filtrów, 
zapewniające właściwą ekspansję złoża i niezakłó-
coną pracę.

Właściwości fizyczne:
– kolor czarny
– gęstość nasypowa 2000 g/l

Warunki eksploatacyjne:
– zakres pH 6,5 – 9,0
– wysokość złoża zależna od zastosowania
– wolna przestrzeń min. 40% wys. złoża
– prędkość przepływu 
   podczas pracy

12 m/h

– prędkość przepływu  
   podczas płukania

61 – 73 m/h

– ekspansja złoża  
   podczas płukania 

15 – 30% wys. złoża

12. Gwarancja 

Podstawowym warunkiem zachowania gwarancji jest 
przeprowadzenie rozruchu urządzenia przez autory-
zowany serwis BWT. Wszelkie prace związane z uru-
chomieniem, jak i naprawą w okresie gwarancyjnym, 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwa-
lifikowanych pracowników serwisu. W przypadku 
stwierdzenia ingerencji osób niepowołanych, jakiekol-
wiek roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia wystę-
pujących w okresie trwania gwarancji, należy zwró-
cić się do naszego biura (Działu Serwisu), podając 
dokładne dane dotyczące typu i numeru produkcyj-
nego/fabrycznego, znajdujące się na tabliczce zna-
mionowej urządzenia lub odczytane tabeli danych 
technicznych.

Gwarancja nie obejmuje zakłóceń w pracy i ewentual-
nych uszkodzeń urządzenia, wynikających z niewłaści-
wej obsługi lub ze zmian parametrów fizyko-chemicz-
nych wody zasilającej, jak również niedotrzymania 
warunków wymaganych dla prawidłowej pracy stacji 
(szczególnie ważne jest zapewnienie właściwego ciś-
nienia wody).

Jako części zamienne mogą być stosowane wyłącz-
nie elementy oryginalne - w przeciwnym wypadku 
może dojść do utraty praw gwarancyjnych.

Uwaga! Zbiornik kompozytowy, wchodzący w skład 
urządzenia, nie może być stosowany w zakresie dzia-
łania podciśnień.
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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU  

1.1 Identyfikacja preparatu:  Pyrolox®  
1.2 Zastosowanie preparatu:  ZłoŜe filtracyjne. 

1.3 Producent:  Prince Minerals Inc. 
14E 44th St. 5th Floor New York; 10017 

1.4 Importer / Dystrybutor:  BWT Polska Sp. z o.o., 
01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116 
tel.  +48 22 665 26 09,  
fax:  +48 22 664 96 12 

1.5 Telefon awaryjny:  Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Klinika Ostrych Zat ruć  
tel: +48 42 657 99 00,  +48 42 631 47 67 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 

2.1 Klasyfikacja preparatu:  Zgodnie z obowi ązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt jest 
zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Klasyfikacja za gro Ŝeń 
dotyczy preparatu w postaci suchej. Po zalaniu zło Ŝa wod ą, przy 
poprawnym stosowaniu, nie stwarza on Ŝadnych zagro Ŝeń nie 
naleŜy go traktowa ć jako preparat niebezpieczny.  

2.2 Zagro Ŝenia fizykochemiczne:  Produkt nie stwarza zagroŜenia poŜarowego. 

2.3 Zagro Ŝenia dla zdrowia:  Produkt jest szkodliwy. Produkt działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe i po połknięciu. Istnieją ograniczone dowody działania 
rakotwórczego.  

2.4 Zagro Ŝenia dla środowiska:  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub 
kartą charakterystyki. 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Składniki stwarzaj ące zagro Ŝenie:  Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na 
podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie 
ogólnej wiedzy o substancjach. 

Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE Nr indeksowy 
Symbole/zwroty 

zagro Ŝenia 

Kwarc naturalny 1) 3 ÷ 5 14808-60-7 238-878-4 brak - 

Tlenek manganu(IV);                
ditlenek manganu 

75 ÷ 80 1313-13-9 215-202-6 025-001-00-3 Xn: R20/22 

W skład produktu wchodzą kopalne rudy, które mogą zawierać nieorganiczne związki baru (Ba), manganu (Mn) i ołowiu (Pb). 
1) Substancja nie jest umieszczona w wykazie  Znaczenie symboli i treść zwrotów R – patrz p. 16 

4. PIERWSZA POMOC 

4.1 Wskazówki ogólne:   W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów 
wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, 
pokazać opakowanie preparatu, etykietę lub kartę charakterystyki. 
Osobę poszkodowaną przenieść do dobrze wentylowanego 
pomieszczeniu, umieścić w pozycji półleŜącej, rozluźnić ubranie.  

4.2 Zatrucie inhalacyjne:  W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu lub kaszlu zwrócić 
się o pomoc lekarską. 

4.3 SkaŜenie oczu:  SkaŜone oczy płukać, przy otwartych powiekach, ciągłym strumieniem 
bieŜącej wody przez 10-15 minut, unikać silnego strumienia wody, 
który moŜe stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. Nie uŜywać Ŝadnych 
płynów do przemywania oczu ani Ŝadnych maści przed konsultacją 
medyczną. W przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi szkła 
kontaktowe zdjąć je. Zwrócić się o pomoc lekarską.  

4.4 SkaŜenie skóry:  Zdjąć zabrudzone ubranie. Zabrudzoną skórę przemyć duŜą ilością 
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wody z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
zwrócić się o pomoc lekarską. 

4.5 Zatrucie doustne:  Natychmiast wypłukać usta i wypluć wodę. Jeśli poszkodowany jest 
przytomny podać mu duŜo wody do wypicia. Nie wywoływać wymiotów. 
Zwrócić się o pomoc lekarską.  

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 

5.1 Zagro Ŝenia po Ŝarowe:  Produkt nie stwarza zagroŜenia poŜarowego. Produkt jest niepalny. 

5.2 Zalecane środki ga śnicze:  W zaleŜności od palących się materiałów: mgła wodna, CO2, piana 
odporna na działanie alkoholi. 

5.3 Nie zalecane środki ga śnicze:  Brak. 

5.4 Zalecenia szczegółowe:  Indywidualne wyposaŜenie ochronne: aparat tlenowy niezaleŜny od 
powietrza atmosferycznego, ubranie ochronne. Nie wdychać gazów 
powstających w wyniku poŜaru lub eksplozji. Jeśli to moŜliwe, usunąć 
pojemniki ze strefy zagroŜenia. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1 Zalecenia ogólne:   W przypadku uwolnienia duŜych ilości zawiadomić o awarii 
odpowiednie słuŜby. Usunąć z obszaru zagroŜenia osoby nie biorące 
udziału w likwidowaniu awarii.  

6.2 Środki ochrony osobistej:  Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać tworzenia pyłu. Nosić ubranie 
ochronne. 

6.3 Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony 
środowiska: 

 Mechanicznie zebrać rozsypany preparat i natychmiast usunąć na 
wysypisko dla substancji chemicznych. Pod Ŝadnym pozorem nie 
wsypywać z powrotem do oryginalnego opakowania. 

6.4 Metody oczyszczania:  Nie wyrzucać do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód gruntowych, 
szamb i gleby. 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJ Ą I JEJ MAGAZYNOWANIE 

7.1 Zapobieganie zatruciom:  Właściwe stosowanie nie wymaga podejmowania szczególnych 
środków. UŜywać wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.  

7.2 Zapobieganie po Ŝarom/wybuchom:  Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i materiałów 
łatwopalnych. Nie palić tytoniu w miejscu magazynowania i 
uŜytkowania preparatu. 

7.3 Magazynowanie:  Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie 
przechowywać z materiałami łatwopalnymi, środkami spoŜywczymi. 
Nie przesypywa ć do innych pojemników. Nie miesza ć z innymi 
chemikaliami.  

8. KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1 Środki ochrony indywidualnej:  

       

8.1.1 Drogi oddechowe:  Maska przeciwpyłowa. 

8.1.2 Ręce:  Gumowe rękawice ochronne. 

8.1.3 Oczy:  Okulary ochronne. 

8.1.4 Skóra i ciało:  Ubranie robocze. 

8.1.5 Inne informacje:  Unikać kontaktów z oczami i skórą. Zanieczyszczone ubranie zmienić, 
wyprać przed ponownym uŜyciem. Myć ręce podczas przerw w pracy i 
po zakończonej pracy. 

8.2 Zagro Ŝenia dla zdrowia:  Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników 
szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8.3 NajwyŜsze dopuszczalne st ęŜenie w 
środowisku pracy: 

 Wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
listopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833) ze zmianami (Dz. U. Nr 212 
poz. 1769 z 2005r.; Dz. U. Nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.): 
Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% 
a) pył całkowity  NDS: 4 mg/m3 
b) pył respirabilny  NDS: 1 mg/m3 

8.4 Zalecane procedury monitoringu:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 
kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 644 z 2005r.) ze 
zmianą (Dz.U. nr 241, poz. 1772 z 2007r.). 

8.5 Zalecenia warto ści DSB  Brak zaleceń. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje ogólne:   

9.1.1   Postać   Ciało stałe, brązowo-czarny proszek 

9.1.2   Zapach  Brak 

9.2 WaŜne informacje dotycz ące zdrowia,  
bezpiecze ństwa i środowiska: 

  

9.2.1   pH:  9÷10 (10% wodna zawiesina) 

9.2.2   Temperatura wrzenia:  Nie określono 

9.2.3   Temperatura topnienia:  1538°C 

9.2.4   Temperatura zapłonu:  Nie określono 

9.2.5   Palność:  Produkt jest niepalny 

9.2.6   Właściwości wybuchowe:  Brak 

9.2.7   Właściwości utleniające:  Brak 

9.2.8   PręŜność par:  Nie dotyczy 

9.2.9   Gęstość:  Nie oznaczono 

9.2.10 Rozpuszczalność w wodzie:  Bardzo słabo 

9.2.11 Współczynnik podziału n-oktanol/woda:  Nie dotyczy 

9.3 Inne informacje:   

9.3.1   Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 
 organicznych: 

 Nie rozpuszcza się 

9.3.2   Lepkość:  Nie dotyczy 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1 Warunki i materiały, których nale Ŝy unika ć:  Silne kwasy i utleniacze. 

10.2 Właściwo ści korozyjne:  Nie znane 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Zagro Ŝenia dla zdrowia:  Produkt jest szkodliwy. Produkt działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe i po połknięciu. Istnieją ograniczone dowody działania 
rakotwórczego. 

11.2 Dane toksykologiczne:  Brak danych. 

11.3 Drogi nara Ŝenia:  Oczy: działa draŜniąco. 
Drogi oddechowe: działa szkodliwie i draŜniąco. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Zagro Ŝenia dla środowiska:  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub 
kartą charakterystyki. 

12.2 Działanie ekotoksyczne:  Brak. 
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12.3 Inne:  Nie są znane. 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
13.1 Postępowanie z odpadowym produktem:  Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, gruntowych i gleby.  
Postępować zgodnie z przepisami. W przypadku braku moŜliwości 
poddania odzyskowi w pierwszej kolejności, powstały odpad naleŜy 
poddać właściwemu unieszkodliwieniu. 

13.2 Zawarto ść opakowania:   

13.2.1 Rodzaj odpadu:  Inne niewymienione odpady, naturalny materiał filtracyjny 
przeznaczony do uzdatniania wody 

13.2.2 Kod odpadu  19 09 99 

13.3 Opakowanie:   

13.3.1 Rodzaj odpadu:  Opakowanie z tworzyw sztucznych. 

13.3.2 Kod odpadu  15 01 02 

  Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

14.1 Transport drogowy:  Produkt nie stwarza zagroŜenia w świetle przepisów o transporcie 
drogowym. 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

  Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na 
podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie 
ogólnej wiedzy o substancjach. 

15.1 Oznakowanie opakowa ń:  Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Mają zastosowanie 
przepisy o etykietowaniu preparatów niebezpiecznych. 

15.1.1 Produkt zawiera:  Tlenek manganu(IV) 

15.1.2 Znaki ostrzegawcze:  

 Xn Produkt szkodliwy  
15.1.3 Zwroty zagroŜenia:  R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu 

15.1.4 Zwroty określające warunki bezpiecznego 
stosowania: 

 S22 Nie wdychać pyłu 
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu 
S45 W przypadku awarii lub, jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie 

 zasięgnij porady lekarza - jeŜeli to moŜliwe, pokaŜ etykietę 

15.2 W przypadku, gdy produkt b ędzie oferowany 
do sprzeda Ŝy detalicznej dla konsumentów 
naleŜy dodatkowo:  

 S2  Chronić przed dziećmi 
 

15.3 Karta charakterystyki dost ępna na Ŝądanie 
uŜytkownika prowadz ącego działalno ść 
zawodow ą 

  

15.4 Obowi ązujące przepisy:   

15.4.1   Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 396/1) 

15.4.2   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z późniejszymi 
zmianami 
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15.4.3   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 
2001r.) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 152 
poz. 1735-1737 z 2001r.) 

15.4.4   Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z późniejszymi 
zmianami 

15.4.5   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 
lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) 

15.4.6   Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 poz. 1671 z 2002r.) z późniejszymi 
zmianami 

15.4.7   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których 
opakowania naleŜy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie 
przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o 
niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128 poz. 1348 z 2004r.) 

15.4.8   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 9 
listopada 2004r. (Dz. U. Nr 260 poz. 2595 z 2004r.) z uwzględnieniem 
Dyrektywy Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006r. 

15.4.9   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. Nr 171 poz. 1666 z 2003r.) ze zmianą z 4 września 2007r. (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1222) 

15.4.10   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie 
karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 poz.1588 z 2007r.) 

15.4.11   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie 
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 
oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674 z 2005r.)  

15.4.12   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 
2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 
poz. 1833 z 2002r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005r. i Dz. 
U. Nr 161 poz. 1142 z 2007r.) 

15.4.13   Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w 
Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 
178 poz. 1481 z 2005r.) 

15.4.14   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001r.) 

15.4.15   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 
2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.) 

15.4.16   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić 
atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 121 poz. 836 z 2006r.) 

15.4.17   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. 
Nr 127 poz. 1092 z 2002r.) 

15.4.18   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 73 poz. 645 z 2005r.) 

15.4.19   Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 
1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
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zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
Nr 37 poz. 451 i Dz. U. Nr 128 poz.1405 z 2001r.) 

15.4.20   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych pracach (Dz. U. Nr 200 poz. 2047 z 2004r.) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 poz. 1145 z 2005r.) 

15.4.21   Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w 
sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 poz. 1762 z 2004r.) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 39 poz.372 z 2005r. i Dz. U. Nr 127 
poz. 887 z 2006r.) 

15.4.22   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie 
substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 
Nr 280 poz. 2771 z 2004r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 160 
poz. 1356 z 2005r.) 

15.4.23   Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 
179, poz.1485 z 2005r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2006 
oraz Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotyków (Dz. 
Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i Rozporządzenia (WE) i Rady Nr 
111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określającego zasady 
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a 
państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005., Str. 1; Dz. Urz. 
WE Polskie wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1). 

16. INNE INFORMACJE 

16.1 Znaczenie symboli i tre ść zwrotów R 
zamieszczonych w p. 3: 

 Xn            Produkt szkodliwy 
R20/22     Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu 

PowyŜsze informacje zostały opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności 
produktu ani specyfikacji jakościowej. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu 
spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyŜszej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa 
uŜytkowania substancji. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. 
Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŜytkownika. Karta charakterystyki nie moŜe 
być traktowana jako gwarancja właściwości substancji. 
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych 
informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem uŜytkownika jest stworzenie 
odpowiednich warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 
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Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór naszego urządzenia oraz za 
zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Postaramy się 
go nie zawieść również w kolejnych latach poprzez 
wsparcie techniczne oraz serwis zakupionego przez 
Państwa urządzenia. 

Aby mogli się Państwo cieszyć długą i bezawaryjną 
pracą urządzenia zalecamy, aby było ono serwisowane 
co najmniej raz w roku przez wykwalifikowany serwis 
posiadający naszą autoryzację. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby podpisanie umowy konserwacyjnej.

Podczas rozruchu urządzenia, serwisant dostarczy 
Państwu propozycję takiej umowy.

Czekamy na wszelkie informacje z Państwa strony 
– postaramy się, aby byli Państwo zadowoleni 
z naszych urządzeń.

Dział Serwisu i Montażu

 
 
 
 

 
 
 
 

Umowa konserwacyjna zawiera:

1. Coroczny serwis obejmujący:
– kontrolę urządzenia w czasie pracy (w miejscu  
 zainstalowania); 
– kontrolę funkcjonowania urządzenia na podsta- 
 wie analizy wody (przeprowadzonej za pomocą  
 testerów BWT w miejscu zainstalowania);
– regulowanie i zmiany parametrów ustawień urzą- 
 dzenia w zależności od zaobserwowanych zmian  
 parametrów wody;
–  uzupełnienie środków regeneracyjnych (oryginal- 
 nych z oferty BWT, zapewnionych przez Klienta na  
 miejscu montażu);
– drobne naprawy w ramach konserwacji (poza uży- 
 tymi częściami zamiennymi i materiałami);
– sporządzenie notatki służbowej. 

2. Dodatkowy serwis spowodowany nieprawidłową 
pracą urządzenia w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie części zamienne są bezpłatne w pierwszym 
roku gwarancji (nie dotyczy przypadków uszkodzeń, 
spowodowanych nieprawidłowym stosowaniem urzą-
dzenia, niewłaściwą obsługą, zaniedbaniem lub nie-
ostrożnością oraz w przypadku przeróbek lub napraw 
przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione).

BWT Polska Sp. z o.o. 
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa 
  
tel. +48 22 665 26 09
fax +48 22 664 96 12
e-mail: bwt@bwt.pl


