
Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi         PL

ERF-Greensand 77

Filtr odżelaziająco-odmanganiający

77/10 – 77/21
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1. Dane techniczne

typ 77/10 77/12 77/13
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 1,6 2,0 2,7
ciśnienie robocze bar 3 – 7
temperatura wody/otoczenia, max. oC 30/40
ilość złoża filtracyjnego op. 1,25 2 2,25
ilość podsypki op. 0,5 0,5 1
wysokość całkowita mm 1620 1580 1620
średnica zewn./zbiornik ciśnieniowy mm 257/10˝ 304/12˝ 334/13˝
średnica zbiornika  
na środek regenerujący

mm 255 255 255

zdolność oksydacyjna układu, ok. g Fe 50 80 90
ilość czystego KMnO4 
do regeneracji urządzenia

g 106 170 191

zasilanie elektryczne V/Hz 24/50
moc przyłączeniowa W 36
nr zamówienia 77010G 77012G 77013G

typ 77/14 77/16 77/18 77/21
nominalna średnica przyłącza DN gwint zewnętrzny 1¼˝
przepływ nominalny m3/h 1,0 1,3 1,6 2,2
przepływ max. m3/h 1,5 2,0 2,4 3,3
przepływ przy płukaniu m3/h 3,4 3,4 4,5 4,5
ciśnienie robocze bar 3 – 7
temperatura wody/otoczenia, max. oC 30/40
ilość złoża filtracyjnego op. 3 4 5 7
ilość podsypki op. 1 1 2 2
wysokość całkowita mm 1890 1895 2020 1860
średnica zewn./zbiornik ciśnieniowy mm 369/14˝ 406/16˝ 469/18˝ 552/21˝
średnica zbiornika  
na środek regenerujący

mm 255 255 440 440

zdolność oksydacyjna układu, ok. g Fe 120 160 200 275
ilość czystego KMnO4 
do regeneracji urządzenia

g 255 340 425 595

zasilanie elektryczne V/Hz 24/50
moc przyłączeniowa W 36
nr zamówienia 77014G 77016G 77018G 77021G

2. Zakres dostawy

– kompozytowy zbiornik ciśnieniowy z rurą centralną 
 i dystrybutorem dolnym;
– zawór sterujący z Norylu® sterowany elektronicznie, 
 z transformatorem sieciowym;
– przynależna ilość złoża (wg tabeli):
 •  podsypka: żwir kwarcowy 2,0 – 3,15 mm;
 •  złoże Greensand;  
– zbiornik roztworowy KMnO4 z kompletnym oprzy- 
 rządowaniem;
– kryza i wąż popłuczyn;
– instrukcja montażu i obsługi;
– karta gwarancyjna.

Zalecane wyposażenie dodatkowe 
(poza zakresem dostawy):

– filtr wstępny, zabezpieczający głowicę sterującą 
 filtra ERF-Greensand przed zanieczyszczeniami  
 mechanicznymi;
– armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE 
 (nr kat. 887527) i zestaw węży przyłączeniowych  
 25/25 (nr kat. B0044000) - do typów 77/10 – 77/13;
– armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK GIT-SP 
 Moduł (nr kat. 080437), moduł przyłączeniowy 1¼˝  
 (nr. kat. 830020 i zestaw węży przyłączeniowych 
 32/32 (nr kat. 11994) - do typów 77/14 – 77/18;
– 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 odżelaziająco-odmanganiające ERF-Greensand 
wype³nione są katalitycznym materiałem filtracyjnym 
Greensand. Dopuszczalne jest wypełnienie nowym 
złożem Greensand Plus lub syntetycznym materiałem 
MTM. Podsypkę w każdym przypadku stanowi żwir 
kwarcowy o granulacji 2,0 – 3,15 mm.

 

3. Przeznaczenie

Odżelaziacze ERF-Greensand przeznaczone s¹ 
do usuwania żelaza, manganu oraz siarkowodoru. 
Zawartość tych substancji w wodzie - nawet w ma³ych 
ilościach - znacznie pogarsza jakość wody, zarówno 
pod względem 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
    zapach   -  akceptowalny 

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 na złożu Greensand 
uzyskuje się przy dodatkowym napowietrzaniu wody.

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 katalitycznym 
utleniane s¹ do postaci ³atwowytr¹calnej i ostatecznie 
osadzają się na jego powierzchni (są odfiltrowywane). 
Uzdatniona (przefiltrowana) woda zbierana jest z dol-
nej części złoża filtracyjnego poprzez system dystry-
bucyjny, po czym wyp³ywa z urz¹dzenia poprzez rurę 
œrodkow¹ i wielodrogowy zawór steruj¹cy (głowicę 
7700). Odkładające się na złożu zawiesiny, wytrącone 
osady żelaza i manganu powodują wzrost spadku 
ciśnienia. Jednocześnie następuje wyczerpywanie 
zdolności oksydacyjnej układu. 

Przy wzroście spadku ciśnienia powyżej 0,5 bar 
lub po wyczerpaniu zdolności oksydacyjnej należy 
przeprowadzić regenerację polegającą na płukaniu 
wstecznym i przywróceniu zdolności oksydacyjnej 
za pomocą roztworu nadmanganianu potasu. Pod-
czas p³ukania wstecznego woda p³ynie z do³u do góry 
poprzez materia³ filtracyjny z odpowiednią prędkością 
powodując jego rozluźnienie. Utlenione jony żelaza 
i manganu, nagromadzone na złożu, zostają wypłu-
kane do ścieków. Przywrócenie zdolności oksydacyj-
nej polega na podaniu na złoże roztworu nadmanga-
nianu potasu, pobieranego (zasysanego) ze zbiornika 
roztworowego przez iniektor w głowicy. Ilość roztworu 
jest ustalana przez wysokość ustawienia pływaka 
w zbiorniku roztworowym. Po pobraniu ustalonej 
ilości, woda przepływająca w dalszym ciągu przez 
iniektor wypiera roztwór nadmanganianu z kolumny 
filtracyjnej w procesie płukania wolnego. Następnie 
zachodzi płukanie szybkie z prędkością przepływu 
zbliżoną do prędkości filtracji. Podczas tego procesu 
złoże układa się i ostatecznie dopłukuje. Ostatnim 
etapem regeneracji jest napełnienie zbiornika roz-
tworowego wodą, co umożliwia przygotowanie roz-
tworu KMnO4 potrzebnego do następnej regeneracji. 
Popłuczyny z procesu regeneracji odprowadzane są 
do kana³u poprzez przy³¹cze ścieków i kryzę ograni-
czającą ich przepływ.
Cały proces regeneracji sterowany jest automatycz-
nie i przebiega w odstępach czasowych zaprogra-
mowanych 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. 
Dopuszczalna zawartość żelaza w wodzie surowej 
wynosi 10 mg/dm3, a manganu 2 mg/dm3.
Wartoœæ pH wody surowej powinna mieścić siê 
w przedziale 6,2 – 8,5. W przypadku indywidualnego 
wodoci¹gu, pompa musi zapewniać odpowiednie 
ciœnienie dynamiczne podczas p³ukania filtra odżela-
ziająco-odmanganiającego. Wartości ciśnienia i prze- 
pływu można odczytać z tabeli w rozdz. 1. „Dane 
techniczne” na początku niniejszej instrukcji. Filtr 
od¿elaziaj¹co-odmanganiający 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 
pionowej. Należy zagwarantować ciśnienie wody  
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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- 
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) 

– Urządzenie powinno stać na równym i twardym  
 podłożu w pobliżu kratki ściekowej.
– Ustawić zbiornik, włożyć do niego dystrybutor cen- 
 tralny, tak aby dolna część umiejscowiła się 
 w wybraniu dna. 
– Zaślepić górny otwór dystrybutora i wsypać  
 wokół niego odpowiednią ilość podsypki żwirowej, 
 a następnie materiału filtracyjnego Greensand. 

– Zdjąć zaślepkę, wsunąć zawór (głowicę 7700) na  
 przewód centralny dystrybutora i wkręcić w gwint  
 zbiornika mocno do oporu.

– 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.
– 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). 

– Obok kolumny umieścić zbiornik na KMnO4.  
 Na platformie zamontowanej wewnątrz zbiornika  
 na odpowiedniej wysokości, znajdować się będzie  
 czysty nadmanganian potasu do regeneracji, pod- 
 mywany wodą. 
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Urządzenie może wchodzić w tryb programowa-
nia tylko podczas ustawienia IN SERVICE. Podczas 
tego trybu zawór normalnie monitoruje wszystkie 
informacje. Programowanie jest zapisywane na stałe 
w pamięci.
Aby wejść w tryb programowania należy ustawić czas 
na 12:01 i jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 
5 sek. przyciski . 

Uwaga! Aby zachować zmiany naniesione podczas 
programowania, należy przejść przez wszystkie kroki 
programowania i powtórnie powrócić do pozycji 
IN SERVICE.

1.   Dla wyświetlenia kolejnych parametrów, nacis- 
   nąć raz przycisk .
2.  Zmiana ustawień przez naciśnięcie jednego 
  z przycisków .
3.  Zależnie od zaprogramowania określone wska- 
  zania mogą być niewidoczne lub zablokowane  
  do zmian.

 Uwaga: 
 Wysokość platformy została fabrycznie dobrana.  
 Objętość wody, która będzie rozpuszczała nadman- 
 ganian potasu (KMnO4) tworząc roztwór, jest auto- 
 matycznie nalewana do zbiornika na końcu procesu  
 regeneracji. 

– Zawór pływakowy należy połączyć za pomocą  
 kolanka z przewodem ciśnieniowym, łączącym  
 zawór z głowicą sterującą (przewód dostar- 
 czany jest w komplecie i znajduje się w zbiorniku  
 roztworowym).

7. Uruchomienie

Uruchomienie urządzenia może zostać przeprowa-
dzone wyłącznie przez autoryzowany serwis BWT. 
W przeciwnym przypadku gwarancja nie będzie 
honorowana.

Uwaga! Złoże odżelaziająco-odmanganiające po 
nawodnieniu wymaga określonego czasu do uzyska-
nia właściwej skuteczności działania. Okres „wpraco-
wania” się złoża może trwać od kilku dni nawet do 
kilku tygodni. W tym czasie złoże jest hydratyzowane 
i wykazuje podwyższoną wartośc pH.

– 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).
– Wlać wodę do zbiornika roztworowego nadmanga- 
 nianu potasu, ok. 3 cm powyżej poziomu platformy  
 i nasypać nadmanganian potasu, aby przygoto- 
 wać roztwór regeneracyjny. Odczekać ok. 12 godz. 
 w celu nasycenia się roztworu. W przypadku
 konieczności skrócenia czasu nasycania roz- 
 tworu można przygotować roztwór w oddziel- 
 nym naczyniu przy wykorzystaniu wody ciepłej 
 i przy intensywnym mieszaniu. Następnie roztwór  
 przelać ostrożnie do zbiornika roztworowego, tak  

PANEL KONTROLNY STEROWNIKA

 aby jego poziom był ok. 3 cm powyżej platformy 
 i dosypać pozostały nadmanganian.
 
 Uwaga:
 Nadmanganian potasu jest silnym utleniaczem  
 i może powodować uszkodzenia skóry, oczu czy  
 ubrań. Należy zachować wszelkie środki ostrożno- 
 ści przy jego stosowaniu. 

 
7.1. Programowanie

Uwaga! 
Programowanie powinno być wykonywane tylko przez 
autoryzowany serwis BWT. Modyfikacja ustawionych  
parametrów zaworu może niekorzystnie wpłynąć na 
pracę urządzenia.
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Wejście w tryb programowania 
Ustawić czas zegarowy na 12:01, nacisnąć
i przytrzymać przez 5 sek. przyciski . 
Dioda zapala się, zawór jest w trybie pro-
gramowania. Wszystkie pokazane poniżej 
wartości można zmienić.

Przyciski:
 - zmiana ustawień;
 - przejście do następnego poziomu
           programowania. 

1) Format wskazań wyświetlacza
 Wskazówka: przy zmianie wartości  
 zawór wróci do trybu roboczego.  
 Program standardowy: [U–1].
 U  widoczne na wyświetlaczu.

 Możliwe są dwa ustawienia:
– [U–1] - format amerykański (US):  
 ilości pokazywane w galonach, 
 a format czasu: 2 x 12 godzin.
– [U–2] - format metryczny europejski: 
 ilości pokazywane w litrach, 
 format czasu: 24 godziny.

2) Typ regeneracji
 Wskazówka: przy zmianie wartości 
 zawór wróci do trybu roboczego. 
 Program standardowy: [dF].

 Ekran ten jest fabrycznie ustawiony dla  
 danego typu głowicy i służy do wprowa- 
 dzenia do programu typu tłoka, jaki został  
 wmontowany do zaworu w celu dosto- 
 sowania odpowiedniego dla niego typu  
 regeneracji:
– [dF]: regeneracja współprądowa  
 (down flow);
– [dFFF]: regeneracja współprądowa  
 - napełnianie zbiornika środka regene- 
 rującego w kroku pierwszym;
– [FLtr]: filtr.

3) Rodzaj regeneracji
 Program standardowy: [7–3].
 7  widoczne na wyświetlaczu 
 - ustalenie rodzaju regeneracji.
 
 Możliwe są cztery ustawienia:
– regeneracja czasowa [7–1]:  
 urządzenie rozpoczyna regenerację    
 po upływie ustalonej liczby dni między  
 dwoma regeneracjami; 
– regeneracja objętościowa [7–2]:
 urządzenie rozpoczyna regenerację   
 natychmiast po dojściu obliczonej wcześ- 
 niej ilości wody uzdatnionej do wartości 0 
 (opcja stosowana przy zmiękczaniu); 

– opóźniona regeneracja objętościowa [7–3]:  
 urządzenie rozpoczyna regenerację po 
 osiągnięciu wartości pojemności rezerwo- 
 wej; system ustala automatycznie pojem- 
 ność rezerwową; 
– regeneracja czasowa - w wybrane dni  
 tygodnia [7–5]. 
 
4) Start regeneracji
 (niewidoczne w trybie objętościowym [7–2])  
 Ustalenie czasu rzeczywistego wywołania  
 regeneracji.

 Dwukropek na wskazaniu czasu  
 nie pulsuje - dla odróżnienia od czasu  
 zegarowego.  Przykład: 2:00 w nocy.

5) Czasowa regeneracja wymuszona
 (niewidoczne w trybie regeneracji 
 czasowej w wybrane dni tygodnia [7–5])
 Wyświetlacz pokazuje A . Ustalenie 
 czasu - dni, w których urządzenie może 
 w normalnych warunkach pracy pozostać  
 bez regeneracji. Przy trybie czasowym  
 wartość tę należy koniecznie podać, 
 a dla systemów sterowanych objętościowo  
 może stanowić to dodatkową opcję.
– regeneracja wymuszona co 7 dni - [A–7]; 
– bez regeneracji wymuszonej - [AOFF]. 

6) Ustawienie aktualnego dnia tygodnia
 (widoczne w trybie regeneracji czasowej
 w określone dni tygodnia [7–5])
 Wyświetlacz pokazuje dAY  - umożliwia 
 on wprowadzenie do pamięci zaworu 
 aktualnego dnia tygodnia w celu 
 prawidłowego określania dni następnych.
 Dni tygodnia odpowiadają kolejnym
 liczbom od 1 do 7.
 
 dAy 1 –  poniedziałek     dAy 5 –  piątek
 dAy 2 –  wtorek     dAy 6 –  sobota
 dAy 3 –  środa     dAy 7 –  niedziela
 dAy 4 –  czwartek

7) Cykle regeneracyjne
 Czas trwania cykli regeneracyjnych
 ustawia się przy pomocy parametrów  
 8–1 do 8–6.
 Ilość cykli zależna jest typu tłoka  
 (zob. pkt. 2).

 Przykład: 
 cykl 1  – 10 min. [1–10]
 cykl 2  – 65 min. [2–65]
 cykl 3  –   0 min. [3–0]
 cykl 4  –   8 min. [4–8]
 cykl �  –   6 min. [5–6]

1 – 10

2 – 6�

3 – 0

4 – 8

� – 6

dF

7 – 1

A – 7

dAy 3

U – 2

12:01

2:00
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Częstotliwość regeneracji ustawiana w pkt. 5) uzależ-
niona jest od parametrów wody surowej (zawartość 
żelaza, manganu i siarkowodoru) oraz od ilości wody 
zużywanej dobowo. 
Ilość wody (Q) pomiędzy kolejnymi regeneracjami 
można obliczyć ze wzoru:

Q = Zox / (Fe + 2 x Mn)

Przykład:

urządzenie ERF-Greensand 77/14

Zox = 120 g

Fe - ilość żelaza - 2 mg/dm3 = 2 g/m3

Mn - ilość manganu - 0,5 mg/dm3 = 0,5 g/m3

Q = 120 / (2 + 2  x 0,5) =  40 m3

Oznacza to, że pomiędzy kolejnymi regeneracjami 
rozbiór wody powinien być mniejszy od 40 m3. 
Jeżeli średnie zużycie dobowe wynosi 8 m3, to rege-
neracja powinna nastąpić nie rzadziej niż raz na 5 dni.
W przypadku obecności siarkowodoru należy czę-
stotliwość regeneracji podwoić, gdyż wyczerpuje on 
zdolność oksydacyjną kilkakrotnie szybciej niż żelazo 
i mangan. 

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.

Po zaprogramowaniu sterownika można przystąpić 
do dalszych czynności:

– Uruchomić regenerację za pomocą przycisku  na  
 panelu sterującym.

7.2. Wyświetlenia podczas regeneracji

Podczas regeneracji na wyświetlaczu pojawia się 
informacja o aktualnym kroku regeneracji (migające 
wyświetlenie) lub o czasie pozostałym do kolejnego 
kroku (wyświetlenie stałe). Po zakończeniu procesu 
regeneracji, urządzenie rozpocznie normalną pracę.

Przykład:

 

 

Urządzenie przechodzi do cyklu 2 . 
Lampka miga.

Urządzenie znajduje się w cyklu 2 . 
Pozostało 65 min.

LF�0

d1 – 1

d2 – 1

d3 – 0

d4 – 0

d� – 1

d6 – 0

d7 – 0

dF
1  płukanie 

     wsteczne
2  zasysanie 

     środka
     regenerującego,
     płukanie wolne
3  drugie płukanie 

     wsteczne
4  płukanie 

     szybkie
�  napełnianie 

     zbiornika środka 
     regenerującego

dFFF
1  napełnianie  

     zbiornika środka 
     regenerującego  
2  przerwa 

     (nasiąkanie soli)
3  płukanie 

     wsteczne
4  płukanie wolne,

     zasysanie 
     środka 
     regenerującego
�  drugie płukanie

     wsteczne
6  płukanie

     szybkie

FLtr
1  płukanie

     wsteczne
2  płukanie

     szybkie

8) Ustawienie dni regeneracji
 (widoczne w trybie regeneracji czasowej
 w określone dni tygodnia [7–5])
 Wyświetlacz pokazuje d . 
 Ustawienie dni, w których odbywa się  
 regeneracja. „1” oznacza regenerację, 
 zaś „0” - jej brak 
 (przykład: regeneracja w poniedziałek,  
 wtorek i piątek, brak regeneracji w środę, 
 czwartek, sobotę i niedzielę). 
 W przypadku ustawienia w każdym dniu  
 parametru „0”, zawór nie rozpocznie 
 regeneracji i na wyświetlaczu po ośmiu  
 dniach pojawi się komenda „Err2”. 
 Aby usunąć błąd, należy ustawić   
 przynajmniej jeden dzień, w jakim regene-
 racja ma się odbywać lub wyzwolić rege-
 nerację manualnie.

9) Częstotliwość sieci elektrycznej
 Wyświetlacz pokazuje LF . Prawidłowe 
 ustawienie częstotliwości ma znaczenie 
 dla zachowania funkcji czasowych.
– 60 Hz (standardowo ze wskazaniem U–1)
 [LF60]
– 50 Hz (standardowo ze wskazaniem U–2)
 [LF�0]
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7.3. Wywołanie ręcznej regeneracji

Istnieją dwa sposoby na wywołanie ręcznej regene- 
racji:

1. Nacisnąć i zwolnić przycisk . 
– Przy regeneracji objętościowej natychmiastowej  
 [7–2], zawór natychmiast rozpocznie proces.
– Przy regeneracji czasowej [7–1] / [7–5] i objętościo- 
 wej opóźnionej [7–3], lampka uzdatniania zacznie 
 migać, a regeneracja rozpocznie się o wyznaczonej  
 porze np. [2:00].

2. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sek. przycisk .
– Regeneracja rozpocznie się natychmiast.
 

 
7.4. Przejście do następnego cyklu   
 regeneracji i płukania

Aby przejść do następnego cyklu regeneracji, nacis-
nąć przycisk . W przypadku, gdy zawór znajduje 
się w trakcie przechodzenia do następnego cyklu, nie 
spowoduje to żadnego efektu.

Po uruchomieniu regeneracji odczekać ok. 1 min. 
i powoli otwierać zawór wlotowy. Na wyjściu do ście-
ków pojawi się powietrze z wodą - kolumna przy płu-
kaniu przeciwprądowym będzie się odpowietrzać. Po 
odpowietrzeniu, gdy strumień wody będzie już ciągły, 
należy wyłączyć wtyczkę zasilającą z sieci i pozosta-
wić w tym stanie na ok. 15 – 20 min. celem wypłuka-
nia drobin złoża filtracyjnego, tzw. „podziarna”. Po 
tym czasie włączyć wtyczkę zasilania elektrycznego 
i przeprowadzić dalsze cykle regeneracji. 

Sprawdzić, czy nadmanganian potasu jest zasysany 
przez inżektor, a po zakończeniu zasysania nad-
manganianu, czy zawór odcinający powietrze działa 
poprawnie i czy kolumna filtracyjna nie zapowietrza  
się. W przypadku zapowietrzania kolumny sprawdzić 
szczelność połączeń wężyka, w razie konieczności 
dokręcić nakrętki w zaworze 7700 i zaworze pływakowym. 

Sprawdzić, czy pod koniec płukania wolnego (wypie-
rania), woda płynąca do ścieku nie ma barwy różowej. 
W razie konieczności wydłużyć czas cyklu 2 .

Sprawdzić, czy pod koniec płukania szybkiego (cykl 4 ) 
woda płynąca do ścieku nie zawiera resztek nadman-
ganianu i czy nie jest mętna. W przypadku konieczno-
ści wydłużyć czas cyklu 4 .

Sprawdzić, czy pod koniec cyklu 5  zbiornik roztwo-
rowy nadmanganianu został napełniony (do ok. 3 cm 
powyżej platformy). W razie konieczności wydłużyć 
czas cyklu 5 . 

Po sprawdzeniu powyższych funkcji urządzenia jest 
ono gotowe do eksploatacji. 

Należy otworzyć zawór wylotowy, zamknąć zawór 
obejściowy „by-pass”, jeżeli jest zainstalowany i usta-
wić czas aktualny na urządzeniu. 

 
7.5. Ustawianie czasu

Aktualny czas ustawić przyciskami . 
Dla szybszego ustawienia nacisnąć i przytrzymać 
jeden z przycisków .

Uwaga! Urządzenie dostarczane jest z nastawami 
fabrycznymi (testowymi) poszczególnych cykli. 
Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia 
wymagana jest korekta nastaw, uwzględniająca 
dane warunki pracy. Może jej dokonać jedynie 
autoryzowany serwis BWT.

8. Bieżąca obsługa

Do podstawowych zadań obsługi należy kontrola 
poziomu i okresowe uzupełnianie nadmanganianu 
potasu w zbiorniku roztworowym KMnO4.

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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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, 
mimo że na wyświetlaczu 
pokazywane są wyświetlenia.

B³êdne zaprogramowanie. Sprawdzić poprawność 
zaprogramowania.

Żelazo lub mangan w wodzie 
czystej.

Wykorzystana zdolność oksydacyjna.

Otwarty zawór obejœciowy.

Zapowietrzony układ. 

Niskie ciśnienie wody przy płukaniu.

Przeprowadziæ regeneracjê.

Zamkn¹æ zawór obejœciowy.

Sprawdzenie zasysania regene-
rantu - czy nie zasysa powietrza.

Zapewnić wyższe ciśnienie wody 
podczas płukania.

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.
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11. Złoże katalityczne  
 Manganese Greensand

Manganese Greensand otrzymywany jest z natural-
nego produktu – glaukonitu. Jest złożem utleniają-
cym i filtrującym. Stosowany jest do usuwania z wody 
żelaza, manganu, siarkowodoru. Wymaga regeneracji 
za pomocą roztworu nadmanganianu potasu KMnO4. 
Regeneracja może być przeprowadzana okresowo 
(w przypadku, gdy woda zawiera tylko mangan lub 
niewielkie ilości żelaza lub w gospodarstwach domo-
wych) lub w sposób ciągły (przy większej zawar-
tości żelaza, w instalacjach przemysłowych). Sto-
sowana dawka przy regeneracji okresowej wynosi 
ok. 3 g KMnO4/l złoża. Opóźnienie lub brak regenera-
cji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Uwaga! Przed rozpoczęciem eksploatacji wskaza-
na jest regeneracja złoża Manganese Greensand 
przy pomocy roztworu KMnO

4
.

Właściwości fizyczne:
– kolor czarny
– gęstość nasypowa 1360 g/l
– wielkość czynna 0,30 – 0,35 mm
– współczynnik jednorodności 1,6
– strata objętości  
   przez rok użytkowania

2%

Warunki eksploatacyjne:
– zakres pH 6,2 – 8,5
– max. temperatura wody 26,7 oC
– max. zawartość żelaza i manganu 15 mg/l
– max. zawartość siarkowodoru 5 mg/l
– wysokość złoża 760 mm
– wolna przestrzeń min. 50%  

wys. złoża
– prędkość przepływu 
   podczas pracy

8 – 12 m/h

– prędkość przepływu  
   podczas płukania

25 – 29 m/h

– ekspansja złoża  
   podczas płukania 

min. 40% 
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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www.bwt.pl

BWT – Wiodąca Międzynarodowa Grupa w Dziedzinie Technologii Wodnej

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 / 533 57 00
fax +48 22 / 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl


