
Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi         PL

EUROPAFILTER RS

Manualny filtr  
z płukaniem wstecznym

¾˝ – 2˝
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Zakres dostawy 
 

BWT Europafilter RS  
 

1 górna czesc obudowy - glowica z mosiadzu 
2 srubunek przylaczeniowy z uszczelkami 
3 przezroczysty cylinder z elementem filtracyjnym 
4 przylacze weza – spust wody poplucznej 
5 pokretlo elementów czyszczacych przy plukaniu 

 
 
Zastosowanie  
 

Filtry sa przeznaczone do filtrowania wody pitnej i uzytkowej, jako ochrona rur i innych elementów wodociagu przed 
nieprawidlowym funkcjonowaniem, spowodowanym np. korozja oraz róznymi zanieczyszczeniami, wiórami, piaskiem, 
konopiami itd. 
 

Filtry nie powinny byc uzywane do obiegów wody z dodatkiem chemikaliów. W przypadku filtracji wody procesowej 
i wody chlodzacej nalezy skorzystac z rady specjalisty. Filtry nie nadaja sie równiez do filtracji olejów, tluszczy, roz-
puszczalników, mydel i podobnych substancji, ani tez do oddzielania skladników, rozpuszczajacych sie w wodzie. 
 

Przy wodzie zawierajacej duze zanieczyszczenia nalezy przed filtrem zamontowac odpowiedni separator. 
 

Uwaga: zgodnie z wymaganiami norm i przepisów sanitarnych (AVB Wasser V, § 12.2), zainstalowanie urzadzenia 
oraz istotne zmiany w instalacji moga byc dokonane tylko przez odpowiednie, autoryzowane firmy instalacyjne. 
 
 
Dzialanie 
 

Nie uzdatniona woda przeplywa przez wejscie wody surowej do filtra i dalej - od srodka na zewnatrz - poprzez we-
wnetrzne elementy filtracyjne plynie do wyjscia wody oczyszczonej. 
Podczas filtracji czasteczki zanieczyszczen >90 µm zostaja zatrzymane w filtrze - na wewnetrznej stronie wkladki 
filtracyjnej, która musi byc regularnie czyszczona przez plukanie filtra. Plukanie nastepuje poprzez reczne obracanie 
pokretla na obudowie filtra, powodujace jednoczesnie otwarcie spustu kanalizacyjnego. Podczas obracania pokretla 
czastki zanieczyszczen sa oddzielane od wewnetrznej strony elementu filtracyjnego i wyplukiwane do kanalu.  
 
 
Warunki wstepne montazu 
 

Nalezy zwrócic uwage na lokalne uregulowania dotyczace instalacji wodnych oraz ogólne wytyczne i dane technicz-
ne urzadzenia. 
Nalezy zapewnic przylacze kanalizacji przynajmniej DN 40. 
 
Instalacja musi byc chroniona przez mrozem. Nalezy zagwarantowac ochrone filtra przed oparami rozpuszczalników, 
olejem opalowym, lugami myjacymi, wszystkimi rodzajami chemikaliów, promieniowaniem UV i zródlami ciepla po-
wyzej 40°C. 
 
Uwaga: plastikowe czesci trzymac z dala od oleju i tluszczu, rozpuszczalników i kwasów oraz srodków czystosci. 
Po mocnych wstrzasach i uderzeniach (np. spowodowanych niewlasciwymi narzedziami, upadkiem na kamienna 
podloge itd.), plastikowe czesci musza byc wymienione - nawet jesli nie widac na zewnatrz uszkodzen 
(niebezpieczenstwo pekniecia). Unikac naglych skoków cisnienia hydraulicznego.  
 

 

Montaz 
 

Filtr montowac w instalacji wody zimnej o srednicy rur zgodnej z przylaczem filtra - przed obiektem (urzadzeniem), 
który ma byc chroniony (zobacz schemat instalacji na poprzedniej stronie). Niezbedne sa zawory odcinajace.  
Zamontowac na rurze zalaczone srubunki przylaczeniowe (2) i przykrecic filtr - tak, aby znajdujaca sie na nim strzal-
ka odpowiadala kierunkowi przeplywu wody (mozliwy montaz jedynie w instalacji poziomej). 
 

Waz spustowy polaczyc z instalacja kanalizacyjna lub zapewnic spust do zbiornika przeznaczonego na wode  
z plukania filtra (min. 10 l). 
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Wskazówka:  godnie z norma DIN 1988 waz wody poplucznej musi byc zamocowany w odleglosci przynajmniej 20 

mm powyzej mozliwie najwyzszego poziomu scieków i poprowadzony z wolnym spadkiem. 
 
Uruchomienie  
 

Sprawdzic filtr i przewody doprowadzajace / odprowadzajace wode pod wzgledem wlasciwej instalacji (szczelnosc 
polaczen). Jezeli nie ma bezposredniego polaczenia z instalacja kanalizacyjna, nalezy przewidziec zbiornik o pojem-
nosci ok. 10 l. Nie otwierac jeszcze zaworów odcinajacych. Sprawdzic mocowanie filtra i dokrecenie plastikowego 
cylindra (3). Zamknac odplyw okrecajac pokretlo (5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 

Wolno otwierac zawory przed i za filtrem. Odpowietrzyc instalacje w pierwszym za filtrem miejscu poboru wody. 
Przed rozpoczeciem plukania sprawdzic przylacze kanalizacyjne; w przypadku braku bezposredniego polaczenia – 
podstawic odpowiedni zbiornik (min. 10 l). Otworzyc spust obracajac pokretlem w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i po uslyszeniu wyraznie wyplywajacego strumienia wody ponownie zamknac odplyw, okrecajac 
pokretlo (5) w przeciwnym kierunku, tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 

Sprawdzic szczelnosc instalacji i filtra. 
 

Filtr jest gotowy do uzycia. 
 
 
Obsluga 
 

Plukanie filtra powinno byc inicjowane nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu, aby uniknac zbyt mocnego przytwierdzania 
sie zanieczyszczen do wkladu filtracyjnego. W przypadku filtracji wody o wysokim stopniu zanieczyszczen zaleca 
sie przeprowadzanie plukania czesciej, stosownie do zabrudzenia wkladki. 
 

Jezeli nie ma polaczenia z instalacja kanalizacyjna, nalezy pamietac o zapewnieniu zbiornika (10 l). 
 

R otworzyc spust obracajac pokretlem (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
R po wyplynieciu strumienia wody ponownie zamknac odplyw, okrecajac pokretlo (5) w przeciwnym 

kierunku, tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
R sprawdzic szczelnosc przylaczy filtra 

 

Plastikowe czesci moga byc czyszczone tylko przy uzyciu miekkiej, wilgotnej sciereczki; nie uzywac zadnych roz-
puszczalników, detergentów ani kwasnych srodków czyszczacych.  
  
 
Konserwacja 
 

Kazde urzadzenie techniczne wymaga regularnej konserwacji lub kontroli. Zgodnie z norma DIN 1988, czesc 8 czyn-
nosci te moga byc wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel, który moze równiez wymieniac czesci podle-
gajace zuzyciu (eksploatacyjne). 
Przynajmniej jeden raz w roku filtr powinien zostac gruntownie sprawdzony przez pracownika serwisu BWT (w ra-
mach np. oddzielnej umowy serwisowej lub konserwacyjnej). Przy instalacjach komunalnych – dwa razy na rok. 
 
 
Warunki gwarancji 
 

W przypadku zaklócen w pracy, wystepujacych w okresie trwania gwarancji nalezy zwrócic sie do dzialu serwisu, 
podajac dokladne dane dotyczace typu i numeru produkcyjnego / fabrycznego, znajdujace sie na tabliczce znamio-
nowej urzadzenia. 
 
Gwarancja nie obejmuje zaklócen w pracy i ewentualnych uszkodzen urzadzenia, wynikajacych z niewlasciwej ob-
slugi i/lub niedotrzymania warunków wymaganych dla prawidlowej pracy armatury. 
 
Wszelkie prace w okresie objetym gwarancja moga byc prowadzone wylacznie przez BWT-Polska lub autoryzowany 
serwis, posiadajacy aktualny certyfikat serwisowy. 
 

W przypadku stwierdzenia ingerencji osób niepowolanych, prób otwierania urzadzenia itp. 
jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nie beda uznawane. 
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Mozliwe zaklócenia 
 

Usterka Przyczyna  Rozwiazanie 

Znaczny spadek 
cisnienia wody w 
sieci; w trakcie 
poboru wody 
spada cisnienie 
o wiecej niz 35% 
normalnego ci-
sn.: 

Zabrudzone ele-
menty filtra. 

Przeprowadzic plu-
kanie wsteczne. 

Nie zamyka sie 
wylot wody po-
plucznej: 

Przez duze 
czastki zanie-
czyszczen nie 
ustawia sie w 
koncowej pozycji 
element filtra, 
sluzacy do 
czyszczenia 
podczas plukania 
wstecznego. 

Otworzyc calkowicie 
pokretlo i powtórzyc 
plukanie wsteczne 
kilka razy. 

 

Jezeli usterki nie zostana skutecznie usuniete dzieki ww. wskazówkom,  
nalezy skontaktowac sie z serwisem BWT lub autoryzowana firma serwisowa. 

 
 
 
 
Parametry techniczne 
 

 

BWT- Europafilter RS Typ ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Srednica nominalna przylacza DN 20 25 32 40 50 

Przylacze weza spustowego, srednica E mm 14 14 14 20 20 

Przeplyw przy ∆p=0,2 bar m3/h 3,0 3,5 4,0 9,0 12,0 

Skutecznosc filtracji min. / max. µm 90 / 110 

Cisnienie nominalne (PN) bar 16 

Temperatura wody °C 30 

Temperatura powietrza max.                             °C 40 

Dlugosc montazowa bez srubunku A mm 100 100 105 140 140 

Dlugosc montazowa ze srubunkiem B mm 184 184 203 254 274 

Wysokosc calkowita C mm 278 278 278 370 370 

Minimalna odleglosc srodka rury od podlogi D mm 400 400 400 450 450 

Gwint nakretki srubunku G mm G 1¼"  G 1¼" G 1½" G 2¼" G 2¼" 

Minimalna odleglosc srodka rury od sciany mm 180 180 180 200 200 

Ciezar roboczy, ok. kg 1,9 2,2 2,4 5 5,4 

PNR (numer produkcyjny)  6-080560 6-080561 6-080562 6-080563 6-080564 

Numer katalogowy  810233 810234 810235 10236 10237 
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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 22 665 26 09
fax +48 22 664 96 12
e-mail: bwt@bwt.pl


