Instrukcja obsługi

SEP 2500 ST
rewelacyjne technologie

1

Przed rozpoczęciem montażu należy
sprawdzić, czy zestaw zawiera:
• 2 białe ﬁltry z ﬁlcu z czarną rurką
• 4 ﬁltry Silexa
• 1 kolanko przyłączeniowe (duże,
niebieskie, rysunek 8)
• 1 butelka do testów
• 4 metalowe sprężyny mocujące (460 mm)
• 2 kolumny 1250 ST
• 2 wieczka (tylko jedno przewiercone)
Zestaw międzyprzeglądowy składa się z:
• plastikowy uchwyt montażowy + wkręt
• karta informacyjna
• samoprzylepny „Timestrip”.
Zestaw montażowy składa się z:
• 2 prosty adapter 15mm x 1/2” BSP
• 2 zaślepki - duże
• 4 kolanko 15mm
• 1 złożony blok przyłączeniowy
• 6 małe zaślepki bloku
przyłączeniowego
• 4 wkręty bez łba z gwintem (M5 x
102 mm)
• 8 zakończeń nakrętki kołpakowej
(M5 x 9 x 20 mm)
• 3 adaptery trzpienia
• 2 tuleje redukcyjne
• 1 trójnik
• 2 Grab Taps
• 2 czarne rurki 200 mm x 15 mm Dia.
• 2 niebieskie rurki 265 mm x 15 mm Dia.

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie
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Umieścić wypust po odwrotnej
stronie oprawy (c) w
przewierconym otworze w
wieku separatora.
Oderwać od timestripa (a) i
przytwierdzić do plastikowej
karty (b) w wykropkowanym
polu.
Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę
w otwory na górnej powierzchni
oprawy.

W celu aktywowania należy
mocno przycisnąć etykietę
timestripa we wskazanym
miejscu.
Po paru minutach pojawi się
czerwona linia wskazująca „czas
w użyciu” do 12 miesięcy. Karta
zastępcza i timestrip są
dostarczane wraz z każdym
zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji
• Prosimy zapewnić równy
spadek rury z punktu
wylotowego do kanalizacji
sanitarnej.
• Nigdy nie należy
odprowadzać kondensatu
do kanalizacji deszczowej
lub do wód
powierzchniowych;
zawsze należy podłączyć
do kanalizacji sanitarnej
lub kanału ściekowego.

Jakość testowania
Filtry należy usunąć zanim
mętność odpadów
przekroczy limit ppm dla
danego regionu.
Jakoś odpadów należy
sprawdzać co tydzień przy
użyciu dołączonego zestawu.

• Należy pamiętać, że do
obowiązków użytkownika
należy sprawdzenie u
lokalnych władz
możliwości usuwania
odpadów na danym
obszarze.
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.

www.sepura-technologies.com
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Wsunąć kolanko przyłączeniowe w obu
jednostkach.

5 x2

Wprowadzić blok dolotowy między kolumny separatorów
wykorzystując wkręty bez łba i zakończenia nakrętki.
Dodatkowe bloki portu marki SEPURA™ dostępne są jako
opcja.

6 x2

Obniżyć worek ﬁltra 1 w zbiorniku separatora,
delikatnie go kładąc i zapewniając, że ma kontakt
z bocznymi ścianami.

Obniżyć worek ﬁltra 2 w zbiorniku separatora,
delikatnie kładąc go na górze worka ﬁltra 1.

9 x2

8 x2

Wprowadzić pozostały ﬁltra (ten w worku z ﬁlcu
igłowanego) wraz z najwyżej połączonymi rurami
łączącymi.

Wyrób gotowy

Dokręcić wkręty z drugiej strony. Wprowadzić dużą
zaślepkę do pozostałych, niewykorzystanych bloków portu
zlokalizowanych po przeciwnej stronie każdej jednostki.

7 x2

Zainstalować przyczepki zabezpieczające pod
kątem 90 stopni, bezpośrednio w kontakcie z
workami ﬁltrów w celu uniknięcia uspławniania.

10 x2

Podłączyć rurkę ﬁltra do bloku dolotowego za
pomocą dołączonego osprzętu.

Mocno przykręcić łącznik wlotowy (tuleję
redukcyjną).
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x2

12 x2

Złożyć rury łączące
zgodnie z poniższym
rysunkiem i
wprowadzić do obu
jednostek
upewniając się, że
rurki są w całości
wprowadzone do
złączy do wciskania.

Przytwierdzić odkręcany Grab Tap do punktu
testowego. Napełnić jednostkę wodą i sprawdzić
pod kątem wycieków.
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t: +44 (0)1543 379212
e: sales@sepura-technologies.com

Złożyć i przymocować wskaźnik okresu
użytkowania do wieczka jednostki przy użyciu
wywierconego otworu.
Więcej informacji znajduje się na drugiej stronie.

www.sepura-technologies.com

