Instrukcja obsługi - regulowane dozowanie
Model o wartości dozowania 0,2% - 2%
Model o wartości dozowania 0,78% - 5%
Zakres przepływu płynów:
od 0,04 gpm do 11 gpm
10-2500 l/h
Wartość dozowania:
od 0,2% do 5%
1:500 do 1:20
Ciśnienie robocze:
od 5 do 19 psi
od 0,3 do 6,2 bara

0.04 – 11 gpm 5 – 90 psi
10 – 2500 l/h
0,34 – 6,2 bar

Instrukcja szybkiego uruchamiania
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Przed uruchomieniem dozownika Hydro Systems, prosimy szczegółowo zapoznać się z
niniejszą instrukcją.
Niniejszy dokument zawiera informacje, które pozwolą w odpowiedni sposób używać i
konserwować dozownik Hydro Systems. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących
dozownika, gwarancji, okresowej konserwacji lub właściwego użycia urządzenia, prosimy
skontaktować się z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem firmy Hydro Systems.
Opisane modele służą do dozowania płynnych koncentratów lub rozpuszczalnych proszków,
przeznaczonych do wykorzystania w systemach płynów.
Do obowiązków operatora urządzenia należy ustawienie i stosowanie odpowiednich wielkości
dozowania w urządzeniu, na podstawie zaleceń producentów odnośnych środków chemicznych.

Konserwacja i gwarancja

Firma Hydro Systems zapewnia ograniczoną gwarancję, obowiązującą rok od daty zakupu. Gwarancja
obejmuje jedynie wady produkcyjne i materiałowe. Prawidłowo używany i konserwowany dozownik
będzie działał przez długi czas. Pełne informacje dotyczące gwarancji znaleźć można na stronie 14.

Dla Państwa potrzeb

Numer seryjny dozownika Hydro Systems znajduje się na jego korpusie.
Bardzo prosimy o wpisanie numeru seryjnego w poniższym polu i
posługiwanie się nim podczas kontaktów z dystrybutorem lub firmą Hydro
Systems w celu otrzymania dodatkowych informacji, części lub usług.
Numer seryjny:............
Data Zakupu:..............................

Niniejszy dokument nie stanowi zobowiązania umownego ze strony firmy Hydro Systems i ma jedynie
charakter informacyjny. Firma Hydro Systems zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub specyfikacji produktu bez
wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość zestawu
Opakowanie dozownika zawiera
następujące elementy:
Dozownik AquaBlend
(nieprzedstawiony na obrazku)
Uszczelka dozująca
Instrukcja szybkiego uruchamiania
(nieprzedstawiona na obrazku)

Proszki w postaci zawiesin

Wspornik montażowy
Spinki montażowe
Filtr

Gwint NPT
0,2% - 2% 117947WSP

Gwint BSP
117957WSP

0,78% - 5% 117948WSP

117958WSP

Przewód ssący

25 2% 10095359
5% 10095356

56 195008
55 004014 (2x)

97 003035 (2x)

NPT models
Tylko
modele only
NPT

44 102004V
2%
44 194022V
5%

Specyfikacje
AquaBlend (ciśnienie maksymalne: 90 psi)

Obudowa

Poliacetal

Model 0,2% - 2%
(1:500 - 1:50)
Model 0,78% - 5%
(1:128 - 1:20)
Prędkość przepływu: 0,04 - 11 gpm (10-2500 l/h)
Ciśnienie robocze: 5 - 90 psi (0,3 - 6,2 bara)
Łączniki rurowe; 3/4 cala npt/ght/bsp

Średnia dokładność
dawkowania

+/- 10% dawki

Powtarzalność

+/- 5%

Strata ciśnienia

Na prośbę klienta

Maksymalna
temperatura

100ºF/38=°C

Minimalna
temperatura

34ºF/ 1°C

Maksymalne pionowe
ssanie koncentratu

13 stóp/396 cm

Maksymalne poziome
ssanie koncentratu

49 stóp/1493 cm

Samozasysanie

Tak

Dostępne materiały
uszczelniające:

Viton - kwasy, oleje i
pestycydy
Inne materiały dostępne
na zamówienie.

Maksymalna lepkość

2,000 cP (np. miód)

Zalecane urządzenia
dodatkowe

filtr o oczkach 140+,
zawór zwrotny, regulator
ciśnienia, ogranicznik
przepływu.
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Środki bezpieczeństwa
Warunki gwarancji
!

Uwaga.Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się ze środkami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia. Urządzenia należy używać zgodnie z odnośnymi krajowymi przepisami i kodeksami.

Przed rozpoczęciem instalacji należy zdjąć czerwone nakrętki.

Dostarczony Państwu dozownik został w 100% fabrycznie przetestowany i
może zawierać śladowe ilości wody, Trzy czerwone plastikowe nakrętki są
umieszczane po zakończeniu kontroli, aby zapewnić czystość dozownika.

Przed zastosowaniem agresywnych środków chemicznych

Należy skontaktować się z dystrybutorem, producentem danego środka
chemicznego lub działem obsługi klienta firmy Hydro, aby upewnić się, czy
dany środek może być stosowany z dozownikiem. Zawsze należy stosować
odpowiednie ubrania i środki ochronne, zgodnie z zaleceniami dostawcy
danego środka chemicznego.

Należy oznaczyć wszystkie przewody płynów, zawory i łączniki
Jeśli podawany roztwór nie nadaje się do picia, przewód, którym
prowadzony jest płyn, powinien być oznakowany w następujący sposób:
Uwaga! Nie do spożycia przez ludzi!

Kontrola przepływu wyjściowego

Do obowiązków użytkownika należy kontrola przepływu wyjściowego
dozowanego środka chemicznego.

Użycie filtra jest zalecane i wymagane.

Należy zainstalować filtr z 140 oczkami (104 mikrony) bądź drobniejszy,
w zależności od jakości dozowanego płynu, aby przedłużyć trwałość
urządzenia i zachować gwarancję. Użycie filtra jest niezbędne, gdyż
większość płynów zawiera zanieczyszczenia lub drobiny, zwłaszcza jeśli
woda pochodzi ze studni, stawu lub jeziora.

Należy unikać potencjalnie niebezpiecznych wypadków
chemicznych

Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu. Zbiornik ze środkiem
chemicznym należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, z dala od
stref intensywnie eksploatowanych. Miejsce składowania musi być
zabezpieczone przed niskimi temperaturami, które mogłyby doprowadzić
do zamarznięcia.

Należy unikać zanieczyszczenia roztworów

Należy używać jedynie czystych, PRZEFILTROWANYCH cieczy. Nie można
dopuścić, aby zanieczyszczenia dostały się do pojemnika z roztworem.
Brud, drobiny i inne zanieczyszczenia obecne w pojemniku z roztworem
mogą spowodować nadmierne zużycie jednostki.

Temperatura płynów

Minimalna: 34°F (1°C) Maksymalna: 100°F (38°C)

Maksymalne ciśnienie płynów

90 psi (6,2 bara)
Należy zamontować regulator ciśnienia i/lub zawór upustowy, aby
ciśnienie robocze nie przekroczyło wartości maksymalnej podanej w
specyfikacji.

Przed usunięciem dozownika z systemu należy odprowadzić
ciśnienie z systemu. Podczas pracy systemu należy zakręcić zawór
dopływowy płynu. Zawór wylotowy należy pozostawić otwarty, co pozwoli
na zwolnienie ciśnienia w dozowniku i we wszystkich częściach systemu
znajdujących się za dozownikiem. Można teraz bezpiecznie usunąć
dozownik.

Wskazówki ogólne

Należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie odpowiednich procedur
zwiększy żywotność dozownika.
Przedłużenie okresu użytkowania

Należy zacząć od czystego płynu, używając filtra liniowego,
aby zmniejszyć zanieczyszczenie. Zbiornik z roztworem
należy utrzymywać w czystości i pod przykryciem. Należy
upewnić się, że filtr przewodu ssącego nie dotyka dna
zbiornika. Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z
zaleceniami (patrz: rozdział "Konserwacja", strona 8)

Użycie rozpuszczalnych proszków

Przed uruchomieniem dozownika należy upewnić się,
że środek chemiczny rozpuścił się w całości. Jeśli jest to
konieczne, należy rozpuścić środek chemiczny w gorącej
wodzie i schłodzić przed użyciem. Jeśli proszek nie rozpuści
się w całości, może spowodować przedwczesne zużycie
tłoka/uszczelki i wewnętrznego cylindra dozownika.

Należy unikać skrajnych temperatur

Dozownik należy chronić przez zbyt niskimi i zbyt wysokimi
temperaturami.

Po każdym użyciu należy przepłukać dozownik
Roztwór pozostawiony w dozowniku może zaschnąć i
zanieczyścić lub uszkodzić dozownik podczas następnego
rozruchu (patrz rozdział "Konserwacja", str. 9).

Zatrzymanie dozownika na dłuższy czas

Jeśli dozownik nie jest odpowiednio przechowywany,
resztki substancji mogą zaschnąć na silniku (patrz rozdział
"Konserwacja", str.8). Przed ponownym rozpoczęciem
użytkowania, jednostkę należy moczyć w wodzie o
temperaturze pokojowej, ok. 72°F (22°C), przez 24 godziny.
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Działanie
Dźwięk klikania nie jest niczym nieprawidłowym

Przepływ płynu automatycznie sprawi, że dozownik "kliknie" i
przekaże ustaloną dawkę płynu do przewodu. Im wyższa prędkość
przepływu, tym częściej słychać będzie "klikanie". Dozownik
zaprojektowano w taki sposób, aby dawkował płyn proporcjonalnie
(w takich samych ustalonych dawkach), niezależnie od przepływu
cieczy. Maksymalna liczba 'kliknięć" na 15 sekund wynosi 50.

Odpowietrznik

Należy upewnić się, że całe powietrze zostało usunięte
z urządzenia: wcisnąć przycisk odpowietrzania, dopóki
z odpowietrznika nie zacznie wyciekać woda. Należy
zwolnić przycisk odpowietrzania, aby woda przestała
wyciekać z odpowietrznika.

Przepływ roboczy cieczy

Przepływ i ciśnienie cieczy muszą być zgodne ze specyfikacją (patrz
rozdział "Specyfikacje", str. 4) dla danego modelu.

Zmiana podawanej (wtryskiwanej) dawki

Dawkę podawaną przez dozownik można zmienić NAWET PODCZAS
PRACY URZĄDZENIA I POD CIŚNIENIEM. Informacje dotyczące
zmiany wtryskiwanej dawki zawarte zostały na (Ryc.1 i Ryc. 2). Nie
należy zdejmować części nr 79, kiedy dozownik jest pod ciśnieniem.
1. Podnieść pierścień mocujący z części nr 7 (Ryc.1)
2. Przekręcić rękaw dawkujący (znajdujący się u dołu części nr 7)
w dół lub w górę, w zależności od żądanego ustawienia. Strzałki u
góry rękawa dawkującego należy ustawić w linii z wartością żądanej
dawki na rękawie.
3. Umieścić pierścień mocujący w pierwotnej pozycji, poprzez
zepchnięcie w dół.
UWAGA: Nie należy przekręcać rękawa dawkującego poza linę
najniższego ustawienia. Należy sprawdzić ilość wypływającego
płynu, aby upewnić się, że dawka została odpowiednio zmieniona.

Ryc 1.

Pierścień
blokujący
Regulator
dawki
Ryc. 2

Ryc. 4

Standardowy
montaż
na ścianie
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Instalacja i rozruch
Patrz ryc. 4 i ryc. 5.

Filtr (wymagany)
Należy zainstalować filtr z 140 oczkami (104 mikrony) bądź drobniejszy,
w zależności od jakości dozowanego płynu, aby przedłużyć trwałość
urządzenia i zachować gwarancję. Firma Hydro zaleca stosowanie filtru
Twist II Clean®, który mogą Państwo zamówić wraz z dozownikiem.

Montaż dozownika

Dozownik należy dokładnie zamocować na solidnym podłożu, takim jak np.
ściana, lub na linii zasilającej w zimną ciecz. Uwaga, strzałka na dozowniku
pokazuje przepływ płynu.

Zawór zwrotny (zalecany)

Należy zainstalować zawór spełniający krajowe wymogi prawne.

Zawór bezpieczeństwa zwalniający ciśnienie (zalecany)

Uniemożliwia wzrost ciśnienia ponad wartości zawarte w specyfikacji
urządzenia.

Montaż zaworu obejściowego (zalecany)

Dodatkowe zabezpieczenie przed lewarowaniem

Pojemnik z roztworem należy umieścić poniżej poziomu złącza przewodu
ssącego dozownika. Użycie wlotu jako zaworu zamykającego może doprowadzić
do lewarowania roztworu w pełnym stężeniu do przewodu zasilającego.

Zbiornik z roztworem

Można używać zbiorników dowolnej wielkości. Zaleca się użyciepokrywy. Aby
podłączyć zbiornik z roztworem, należy delikatnie podłączyć przewód ssący do
podstawy zespołu złącza przewodu ssącego.
Filtr należy umieścić w zbiorniku z roztworem co najmniej 2 cale ponad dnem
zbiornika i wypełnić co najmniej dwoma calami (5 cm) roztworu chemicznego.

Nie wolno używać smarów na bazie ropy naftowej

Uczczelki dozownika pokryte są cienką warstwą oleju silikonowego, w celu
ułatwienia montażu. Do smarowania pierścieni uszczelniających i innych
części dozownika nie wolno używać smarów na bazie ropy naftowej, takich jak
Vaseline©, oliwka kosmetyczna, WD40©, bądź olej silnikowy, gdyż może to
spowodować przywieranie drobin lub uszkodzić podajnik.

Pozwala na demontaż dozownika w celu konserwacji lub przechowywania,
gdy nie jest używany.

Zabezpieczenie przed udarem hydraulicznym (zalecane)

Chroni przed uszkodzeniami dozownika przez udar hydrauliczny, gdy w
układzie cieczy stosowane są elektryczne zawory szybkiego odcinania,
zawory pneumatyczne lub ręczne zawory kulowe.

Zawór antylewarowy (opcjonalny)

Uniemożliwia lewarowanie roztworu (ze zbiornika na roztwór) do przewodów
zasilających, kiedy zawór zwrotny jest zakręcony. Zawór antylewarowy należy
zainstalować za wylotem.

!

Należy sprawdzić, czy nie występują przeciekii oraz
skontrolować system zgodnie z procedurami rozruchu

Należy odkręcić zawór przelewowy (A) oraz zakręcić zawór wlotowy (B) i wylotowy
(C), aby uniemożliwić przepływ płynu do dozownika. POWOLI włączyć główną
linię zasilającą. Ustawić wartość przepływu płynu przez instalację pomiędzy 5
a 10 gpm (1100-2200 l/h) Odkręcić wszystkie zawory znajdujące się poniżej
dozownika, aby uwolnić powietrze. POWOLI odkręcić zawór wlotowy (B).
Odkręcić zawór wylotowy (C) i zakręcić zawór (A). Kiedy ciecz zacznie przepływać
przez dozownik, będzie można usłyszeć "klikanie". Należy sprawdzić, czy nie
występują przecieki i, jeśli jest to konieczne, skorygować działanie urządzenia.

Diagram zalecanej instalacji
Ryc. 5

A

B

C
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Konserwacja

Numery referencyjne: patrz strony 11-13
PO KAŻDYM UŻYCIU NALEŻY PRZEPŁUKAĆ
DOZOWNIK

Dodatki pozostawione w dozowniku mogą zaschnąć
i zanieczyścić lub uszkodzić dozownik podczas
następnego rozruchu. Przewód ssący należy
umieścić w co najmniej 1 kwarcie (0,95 litra) czystej,
przefiltrowanej wody. Wodę należy przepuścić przez
dozownik i kontynuować czynność, dopóki zbiornik nie
zostanie opróżniony. Procedura ta nie jest konieczna
przy pracy ciągłej.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA Z ROZTWOREM

Zbiornik z roztworem należy zakrywać, aby
uniemożliwić dostawanie się do zbiornika brudu
i innych zanieczyszczeń. Zbiornik należy często
i dokładnie przepłukiwać. Nie należy łączyć
związków chemicznych, które mogą wejść ze sobą
w reakcję i wytrącić osad. Zbiornik należy napełniać
PRZEFILTROWANYM płynem.

CZYSZCZENIE FILTRU SIATKOWEGO
PRZEWODU SSĄCEGO

Filtr należy kontrolować za każdym razem, gdy używa
się nowego roztworu. Filtr siatkowy i przewód ssący
(część nr 25) należy czyścić, gdy jest to potrzebne,
przepłukując je wodą. Jeśli jest to konieczne, należy je
wymienić. Filtra siatkowego nie należy trzymać na dnie
zbiornika, aby nie dopuścić do zapchania filtra przez
brud i osad.

Stosowanie niniejszych procedur
pozwoli zwiększyć żywotność urządzenia.
UWAGA: Terminy konserwacji zależą od warunków
użytkowania urządzenia i rodzaju wykorzystywanych
środków chemicznych.

Co 3-6
miesięcy
1. Czyszczenie
miejsc umieszczenia
uszczelki, nr 44.
2. Czyszczenie i
kontrola
uszczelki nr 64
i cylindra nr 68,
czyszczenie i/lub
wymiana, w razie
potrzeby.
3. Czyszczenie filtrów

Co 6-12
miesięcy
1. Wymiana uszczelki
dozowania nr 44.
2. Czyszczenie i/
lub wymiana zaworu
zwrotnego wewnątrz
przyłącza przewodu
ssącego nr 11.

Wymiana,
w razie
potrzeby
1. Cylinder nr 68
2. Pierścień
uszczelniający/
uszczelka nr 64
3. Tłok silnika nr 9
4. trzpień
dozujący i
uszczelki
dozowania nr 51
i 44
5. Kontrola
zespołu zaworów i
przewodów

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

Filtr wlotowy należy czyścić i w razie potrzeby
wymieniać, aby zwiększyć żywotność urządzenia i
zredukować straty ciśnienia.

OBEJŚCIE DOZOWNIKA

Jeśli dozownik nie jest używany, należy go odciąć za
pomocą trzech zaworów obejściowych.

PRZECHOWYWANIE

Aby wydłużyć czas przechowywania, należy
przepłukiwać dozownik wodą w ilości co najmniej
1/2 galona. (Patrz punkt "Po każdym użyciu należy
przepłukać dozownik") Należy opróżnić jednostkę z
wody. Skontrolować stan uszczelek znajdujących się
w dolnej części podajnika. Uszczelki należy pokryć
cienką warstwą smaru silikonowego i z powrotem
zmontować jednostkę. Ponownie podłączyć przewody
wlotowe, wylotowe i ssące. CHRONIĆ PRZED
ZAMARZNIĘCIEM.
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Instrukcje dotyczące okresowej konserwacji

↓
Krok 1.
Odkręcić i odłączyć
dolną część zespołu.

Krok 4.
Należy mocno przytrzymać korpus
urządzenia i odkręcić pokrywę. Jeśli pokrywa
jest zbyt mocno dokręcona, należy użyć
klucza 1 cal (25mm), aby ją poluzować.

Krok 2.
Pociągnąć trzpień do dołu, przekręcić
go o 90° i usunąć.

Krok 5.
Usunąć z korpusu pompy tłok
silnika.

Krok 3.
Usunąć trzpień wraz z uszczelką i
wymienić na nowe. Jeśli powierzchnia
uszczelniająca trzpienia jest
uszkodzona, należy go wymienić.

Krok 6.
Ostrożnie umieścić nowy tłok
silnika w korpusie pompy i z
powrotem założyć pokrywę.

↓
Krok 7.
Umieścić trzpień na tłoku silnika.

Krok 8.
Przekręcić trzpień o 90°, aby go
zablokować. Delikatnie pociągnąć
trzpień do dołu, aby upewnić się, że
jest odpowiednio zablokowany.

Krok 9.
Umieścić z powrotem dolną część
zespołu w korpusie pompy.
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Rozwiązywanie problemów
Nowa instalacja - zawsze należy powoli zwiększać ciśnienie (patrz: Rozruch, str. 8.)
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie
Czy czerwone nakrętki z przyłączy przewodu wlotowego, wylotowego i ssącego zostały
usunięte?

Ciecz nie przepływa przez
jednostkę.

Czy jednostkę zainstalowano odwrotnie? Strzałka umieszczona na dozowniku wskazuje
poprawny kierunek przepływu cieczy.

Jeśli klikanie wciąż się nie pojawia, nie należy otwierać części górnej zespołu. Należy
skontaktować się z działem obsługi klienta Hydro Systems
Prędkość przepływu cieczy nie może spaść poniżej lub przewyższać przepływu roboczego
cieczy w dozowniku. (patrz Specyfikacje dotyczące maksymalnej prędkości przepływu, str.
4.) Maksymalna liczba kliknięć = 50 na 15 sekund.

Brak dźwięku
kliknięcia
Ciecz przepływa przez jednostkę.

Należy upewnić się, że całe powietrze zostało usunięte z urządzenia, poprzez wciskanie
przycisku odpowietrzania, dopóki z odpowietrznika nie zacznie wyciekać woda.
Jeśli prędkość przepływu jest zbyt duża, należy ją zmniejszyć, jeśli zbyt niska - zwiększyć.
Ciśnienie robocze przekracza wartość maksymalną. Należy zainstalować zawór
redukcyjny. (patrz Specyfikacje dotyczące maksymalnej prędkości przepływu, str. 4.)

Dozownik w trakcie użycia lub po okresowej kontroli
Problem

Brak dźwięku
kliknięcia

Przyczyna
Powietrze znajdujące się w
jednostce.
Zamknięty zawór obejściowy
Uszkodzone sprężyny
Brudny lub zapchany filtr wlotowy
Zużyty główny zespół tłoka nr 9
Korpus główny (nr 1) zużyty lub
porysowany

Powietrze należy spuścić, wciskając przycisk odpowietrzania, dopóki z
odpowietrznika nie zacznie wyciekać woda.
Ustawić zawór w pozycji zamkniętej.
Należy wymienić sprężyny nr 18 i wyczyścić filtr.
Należy upewnić się, że wykorzystywany filtr posiada odpowiednie
oczkowanie, aby zapewnić poprawną filtrację. Należy wyczyścić filtr.
Wymienić główny zespół tłoka nr 9. Wyczyścić filtr wody.
Należy wymienić korpus i tłok.

Przyczyna

Problem

Dźwięk
kliknięcia
Płyn nie jest
zasysany

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Pęknięty lub zbyt nieszczelny
przewód ssący

Należy odpowiednio zamocować i/lub wymienić przewód.

Uszczelka dozująca nr 44 zużyta
lub nieprawidłowo zamontowana

Wymienić. Należy upewnić się, że podczas wymiany w trakcie
konserwacji, uszczelka dozująca nr 44 została poprawnie zamontowana.

Pęknięcie lub przeciekanie
Wymienić i/lub wyczyścić, w razie potrzeby.
przewodu ssącego nr 25 lub złącza
przewodu ssącego nr 11, zapchanie
filtra przewodu ssącego.
Zawór zwrotny nr 11 przecieka

Problem

Wyczyścić i/lub wymienić, jeśli jest to konieczne.

Rozwiązanie

Przyczyna

Dźwięk kliknięcia
Zbyt niska dawka
dozowania, wysoki
przepływ

Zużyta uszczelka dozująca nr 44
Wymienić.
Zużycie wewnętrznego cylindra nr 68 Wymienić wewnętrzny cylinder i uszczelkę nr 44.
Uszkodzone sprężyny
Należy wymienić sprężyny i wyczyścić filtr.
Zużyty główny zespół tłoka nr 9
Wymienić główny zespół tłoka nr 9. Wyczyścić filtr cieczy.
Korpus główny (nr 1) zużyty lub
porysowany

Wymienić korpus i tłok

Rozwiązanie

Problem

Przyczyna

Ponowne
napełnianie
cieczą
zbiornika
z roztworem

Zawór zwrotny nr 11 przecieka lub
jest zabrudzony

Sprawdzić obszar umiejscowienia złącza przewodu ssącego nr 11. Zawór
zwrotny i uszczelka są luźno dopasowane do złącza przewodu ssącego.
Uszczelkę i wewnętrzne złącza należy przeczyścić, usuwając wszelkie drobiny.

Uszczelka w zaworze zwrotnym nr
11 jest wypukła lub uszkodzona
przez środki chemiczne

Należy wymienić na nowy zespół zaworu zwrotnego.
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Części zamienne dozownika
Numer części

Opis części

102801BSP

Korpus AquaBlend z gwintem BSP

017200GB

Zestaw zamienny tłoka silnika
(Zestaw "H")

017202GB

Zestaw zamienny pokrywy (Zestaw
"L")

Zestaw "H"

GB
Zestaw "L"

GB
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Zespół dolny dozownika, model 0,2%-2%, proszek zawiesinowy:
Numer części

Opis części

017210WSP

Uszczelka dozująca AquaBlend 2% (Zestaw "A")

017211WSPGB

Zestaw wymienny AquaBlend 2% (Zestaw "B")

017213WSPGB

Zawór zwrotny AquaBlend 2% (Zestaw "D")

017214WSPGB

Zestaw do konserwacji AquaBlend 2% (Zestaw "E")

017216WSPGB

Regulowany pełny zestaw części dolnej AquaBlend 2%
(Zestaw "G")

10095359GB

Zespół przewodu ssącego, 2%

ZESTAW "D"
ZESTAW "A"
ZESTAW "B"

ZESTAW "E"

GB

KIT D
017213WSPGB

GB

ZESTAW "G"

GB

10095359GB
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Zespół dolny dozownika, model 0,78%-5%, proszek zawiesinowy:
Numer części

Opis części

017220WSP

Uszczelka dozująca AquaBlend 5% (Zestaw "A")

017221WSPGB

Zestaw wymienny AquaBlend 5% (Zestaw "B")

017223WSPGB

Zawór zwrotny AquaBlend 5% (Zestaw "D")

017224WSPGB

Zestaw do konserwacji AquaBlend 5% (Zestaw "E")

017226WSPGB

Regulowany pełny zestaw części dolnej AquaBlend 5% (Zestaw "G")

10095356GB

Zespół przewodu ssącego, 5%

ZESTAW "D"

ZESTAW "A"
ZESTAW "B"

ZESTAW "E"

GB

GB

GB

ZESTAW "G"

GB

GB
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Gwarancja
Dziękujemy Państwu za zakup urządzenia!

Dozowniki płynów naszej produkcji są najlepsze i najbardziej
niezawodne ze wszystkich dozowników dostępnych na rynku.
Firma Hydro Systems wymieni części posiadające wady
materiałowe lub produkcyjne, w następującym okresie,
począwszy od dnia zakupu urządzenia:

1 rok

Niniejsza gwarancja dotyczy
jedynie wad konstrukcyjnych i
materiałowych.

Gwarancja stanowi, że produkty firmy Hydro Systems są wolne od
wad materiałowych i produkcyjnych w ww. okresie. Firma Hydro
Systems, według własnego uznania wymieni bądź naprawi każdą
część, która nie działa poprawnie. Wszelkie naprawy gwarancyjne
nie mogą przekroczyć standardowego okresu gwarancyjnego.

Aby utrzymać gwarancję

Aby utrzymać gwarancję, należy poddawać sprzęt standardowej
konserwacji, filtrować wpływającą ciecz oraz wymieniać
pierścienie uszczelniające i tłok/uszczelkę dawkująca, gdy jest
to konieczne. Wszelkie uszczelnienia dozownika nie podlegają
gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w związku z
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, brakiem konserwacji,
obecnością zanieczyszczeń w cieczy (takich jak np. piasek lub
żelazo), nieprawidłową instalacją, zamarzaniem, udarem wodnym,
nadmiernym wykorzystywaniem, niepożądanymi efektami
ubocznymi związanymi z dozowanym środkiem chemicznym lub
naprawą przeprowadzaną przez osobę niebędącą autoryzowanym
partnerem firmy. Firma Hydro Systems nie bierze żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub
niezgodnego z instrukcją użycia wyrobu.
FIRMA HYDRO SYSTEMS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE LUB
WTÓRNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, NIEPRAWIDŁOWEGO
UŻYCIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA LUB WAD PRODUKTU.
Firma Hydro Systems nie udziela jakichkolwiek gwarancji,
wyraźnych bądź dorozumianych, dla produktów używanych w
połączeniu z produktami Hydro Systems.
Firma Hydro Systems i jej dystrybutorzy nie odpowiadają za
jakiekolwiek straty przypadkowe i wtórne, takie jak np. jakiekolwiek
straty gospodarcze. Firma Hydro Systems zastrzega sobie prawo do
naprawy i wymiany produktu. W przypadku naruszenia gwarancji
stanowi to jedyny środek zadośćuczynienia dla użytkownika. Poza
powyższą gwarancją nie obowiązują żadne dodatkowe gwarancje,
wyraźne bądź dorozumiane.

W celu zwrócenia dozownika do naprawy gwarancyjnej lub pozagwarancyjnej należy
skontaktować się z:
Firmą Hydro Systems lub lokalnym dystrybutorem.

14

Informacje o wszelkich aktualizacjach i modyfikacjach znaleźć
można na stronie: www.hydrosystemsco.com

Global Headquarters

European Offices

Asia Pacific Offices

Hydro Systems Company
3798 Round Bottom Road
Cincinnati, OH 45244
U.S.A.
T 513-271-8800
F 513-271-0160
Toll Free: 1-800-543-7184

Hydro Systems Europe
Unit 3, The Sterling Centre
Eastern Road
Bracknell, Berkshire
RG12 2PW
England

Hydro Systems Asia Pacific
Unit A, 1 Kelham Place
Glendenning
NSW 2761
Australia

www.hydrosystemsco.com

South America Office
Hydro Systems South America
Rua Mogiana, 172,
Chacarras Reunidas
Sao Jose Dos Campos
12238-420SP
Brasil
T +55-12-3201-7707
www.hydronovabrasil.com

T +44 (0)1344 488880
F +44 (0)1344 488879
Hydro Systems Bordeaux France
13bis avenue Descartes
33370 Artigues-près-Bordeaux
France

T +612-9625-8122
F +612-9625-8177

Hydro Systems Asia Pacific
Block #B, No. 51
Mingdong Road
Pudong New Area
Shanghai, PRC 201209

T +33 (0)5 57 97 13 13
www.hydrosystemseurope.com

T +86 21 61871037
F +86 21 68727775

Hydro Systems Asia Pacific
762/2 Room A540
Rama 3 Road
Bang Pong Pang
Yannawa, Thailand
T +66 2 295 2788
F +66 2 295 2785
www.hydrosystemschina.com
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