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Subiectele descrise în acest manual
de instrucțiuni trebuie respectat
 
Nerespectarea acestora, va anula
toate cererile de garanție.  
 
Pentru toate articolele achiziționate în 
plus prin GRAF, veți primi instructiuni
de instalare separate. 
 
Este esențial să verificați 
componentele pentru posibile avarii 
înainte de instalare. 
 
Citiți acest manual înainte de 
instalare! 
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CERTIFICAT DE 
 

GARANȚIE 
 
Otto Graf GmbH 
 
Materiale plastice 
 
 
 
 
 
 

Stimate Domn / Doamnă, 
 
Felicitări pentru achiziționarea unui produs din gama Otto Graf. Prin prezenta confirmăm 
că perioada de garanție este de: 

2 ani 
 

pentru stațiile de tratare a apei uzate. 

 

Garanția se aplică doar stațiilor de tratare a apei. Echipamentele opționale nu sunt 
acoperite de garanție. În perioada garanției Otto Graf GmbH furnizează materiale pentru 
înlocuire gratuit, dar serviciile extinse nu sunt incluse. 

 
Condițiile garanției 

 

Garanția se aplică în următoarele condiții: 
 
1.   Sistemul de tratare a apei uzate trebuie instalat și gestionat de o firmă specializată. 
Companiile certificate de DWA (Asociatia Germana pentru Apă si apă menajeră) sau 
școlarizate de către Otto Graf, sunt recunoscute ca și firme specializate. 
 
2.   Întreținerea trebuie efectuată conform manualului și aprobată de către un specialist. 
În cazul cererilor de garanție toate rapoartele de întreținere trebuie să fie prezentate. 
 
3. Piesele uzate sau alte defecte sau deteriorări rezultate din funcționarea 
necorespunzătoare a sistemului, întreținere neefectuată, defecțiunile cauzate de client și 
modificări neautorizate ale sistemului nu sunt acoperite de garanție. 
4. Costurile suportate prin instalarea sau înlocuirea pieselor, închiderea sistemului nu sunt 
incluse în garanție. 
 
În plus față de garanție, orice drepturi legale care rezultă din prezenta garanție continuă 
să se aplice fără restricții. 
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Stimate Doamne/ Stimati Domni, 

 

 Mulțumim pentru achizitionarea stației de tratare a apei uzate SBR Klaro Professional. 

Klaro Professional este un produs de calitate, care, ca un sistem complet, îndeplinește cerințele 

EN 12566-3 ca o instalatie biologică, de epurare a apelor uzate. Dorim să vă oferim câteva 

detalii importante pentru funcționarea îndelungată și sigură: 

 Stația de tratare biologică a apei este proiectată pentru evacuarea apelor uzate 

menajere. 

Evacuarea oricărei alte ape reziduale, de ex. apa reziduală de la restaurante / pub-uri și / sau 

întreprinderi comerciale etc., este permisă numai în cazul in care debitul este cunoscut și a fost 

luat în considerare la dimensionarea instalației. 

 Biocizii, substanțele care nu sunt compatibile, toxice, sau biologice nu trebuie evacuate 

în stație deoarece acestea împiedică bacteriile care sunt importante pentru tratarea apelor 

uzate, și pot afecta întregul proces biologic (informații detaliate ale substanțelor și elementelor 

care nu trebuie să fie deversate în apele reziduale menajere sunt definite la punctul 9). 

Pentru a respecta cerințele legislației privind evacuarea apei menajere trebuie să 

exploatați stația în conformitate cu manualul de operare și întreținere. Veți găsi 

instrucțiunile în paginile următoare.  

Citiți cu atenție și luați în considerare următoarele informații: 

   Pentru montarea în interior, amplasarea panoului de comandă trebuie să fie într-o 

cameră uscată și aerisită. (garaj sau pivniță); 

 Dacă este posibil, pentru montarea în exterior, panoul de comandă trebuie să fie plasat 

într-o locație fără expunere directă la soare pentru a evita supraîncălzirea pe timpul verii. 

 Este esențial să se asigure, în orice moment ca panoul de control, în special ventilația, 

nu sunt acoperite și sunt accesibile pentru întreținere. 

 Tabloul de comanda EPP: deschideri pentru aerisire pe partea din față și în sus; 

  Panoul de control pentru interior: aerisire pe părțile laterale; 

  Panoul de control pentru exterior: aerisire pe partea din spate; 

  Trebuie să existe permanent o alimentare cu energie electrica de 230V (16A,) la panoul 

de control. 

Nu trebuie să existe alte aparate electrice actionate de la aceasta sursa de alimentare. 

 

 

 

 

Otto Graf GmbH in Teningen (Germany). 
 



 
 
2. Scopul livrării: 
 
Stația de epurare a apelor uzate const

de limpezire cu tratare a apelor 

componente principale sunt legate 

Rezervorul de clarificare este 

tamponul în zona de admisie, 

1 cameră (până la 20 pers) aceste dou

cealaltă printr-un zid de separare

nămolului - tampon și bioreactorul sunt 

nămolului există un dispozitiv 

aport de aer propriu. 

 

Spațiul de depozitare al nămolului con

sifon de alimentare sub forma unei pompe mamut cu aport de aer

 

Bioreactorul conține: 

sistem de aerare realizat din inox cu membrane sau discuri de aerare;

sifon de alimentare sub 

sistem de alimentare cu aer, realizat din o

           cu perforații fine 

lift de descărcare sub forma unei pompe de ridicare a aerului cu aport de aer pro

lift de nămol secundar sub forma unei pope de aer cu aport de aer propriu

prelevatoarele integrate (incluse numai la sistemele cu camere simple 



Panoul de comandă pentru montarea pe peretele interior 

exterior conține: 

 zgomot redus și întreține

  unitate de valvă 

 o unitate de comandă 

VDE 0113 partea 1 și VBG 4

 

Dacă se solicită, instalația poate f

poate fi luată o probă de apă. 

4 
 

 
2. Scopul livrării

ia de epurare a apelor uzate constă în principal din cele două componente ale rezerv

limpezire cu tratare a apelor uzate, kit-ul de instalare și panoul de comand

principale sunt legate între ele prin furtunuri, care sunt prevăzute 

este împărțit în două secțiuni, bazinul de stocare a n

n zona de admisie, și reactorul stației în zona de evacuare. în cazul unei instala

la 20 pers) aceste două etape există într-un rezervor și sunt separate una de 

zid de separare. Cu o instalație cu mai multe camere, bazinul de stocare al 

bioreactorul sunt în bazine separate. În bazinul de depozitare al 

un dispozitiv de încărcare sub forma unei pompe de ridicare a aerului cu 

molului conține: 

sifon de alimentare sub forma unei pompe mamut cu aport de aer 

sistem de aerare realizat din inox cu membrane sau discuri de aerare;

sifon de alimentare sub forma unei pompe mamut cu aport de aer; 

sistem de alimentare cu aer, realizat din oțel inoxidabil, cu o membrana din EPDM,

rcare sub forma unei pompe de ridicare a aerului cu aport de aer pro

mol secundar sub forma unei pope de aer cu aport de aer propriu

prelevatoarele integrate (incluse numai la sistemele cu camere simple 

pentru montarea pe peretele interior și coloana de cont

inere a compresorului de aer 

 corespunzătoare reglementărilor în vigoare, 

i VBG 4 

ia poate fi echipată cu un dispozitiv de eșantionare integrat din care

 

 

 
 
 

componente ale rezervorului 

i panoul de comandă. Aceste 

zute în pamânt. 

stocare a nămolului și 

n cazul unei instalații cu 

i sunt separate una de 

ie cu mai multe camere, bazinul de stocare al 

n bazinul de depozitare al 

pe de ridicare a aerului cu 

sistem de aerare realizat din inox cu membrane sau discuri de aerare; 

 

el inoxidabil, cu o membrana din EPDM, 

rcare sub forma unei pompe de ridicare a aerului cu aport de aer propriu 

mol secundar sub forma unei pope de aer cu aport de aer propriu

prelevatoarele integrate (incluse numai la sistemele cu camere simple și duble). 

i coloana de control pentru montajul 

n vigoare, în conformitate cu  

antionare integrat din care 



 

 
 
 
2.1.   Sistem Carat cu un rezervor subteran:
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2. Scopul livrării 

2.1.   Sistem Carat cu un rezervor subteran: 
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2.2 Sistem Carat cu 2 rezervoare subterane:
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2. Scopul livrării 

Sistem Carat cu 2 rezervoare subterane: 
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3. Modul de operare al sta
 
 

 
3. Modul de operare al statiilor biologice de tratare a apei menajere:
 
Klaro Professional este o stație 
principiul metodei SBR (procedura reactorului de secven
bazin de depozitare a nămolului cu un tampon integrat 
reactorul de secvențiere (reactor SBR).
 
Bazinul de depozitare al nămolului, cu
depozitarea primară și secundar
retenția substanțelor sedimentare 
depozitarea afluxului de ap
ajustarea variațiilor legate de cantitatea sau concentra

 
Funcționarea instalației se face prin controlul micro
compresorul de aer și de difuzie a aerului pentru diferite lifturi prin intermediul unor supape 
magnetice. 
 
3.1 Instalațiile pentru descompuner
de carbon: clasele de descă
Procedeul reprezintă o secven
(de obicei, de 4 ori). 
 
 
 

Etapa 1: Inc
 

Apa brută de canalizare care se depoziteaz
este alimentată în reactorul SBR printr
este conceput în așa fel inc
 

 
 
Etapa 2: Aerar

 
În această etapă, apa de canalizare este aerat
cu membrană sau difuzori de aerare circulare care sunt
Echipamentul de aerare al 
un compresor de aer, amplasat 
intermitentă. 

 
Aerarea cauzează 2 efecte

 
 

 • Microorganismele nă
pentru activitatea lor metabolica
 
 • Există un contact intens 
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dul de operare al stațiilor biologice de tratare a apei menajere

dul de operare al statiilor biologice de tratare a apei menajere:

ție biologică de tratare a apelor reziduale, care func
l metodei SBR (procedura reactorului de secvențiere). Instalația const

molului cu un tampon integrat și un limitator de nă
iere (reactor SBR). 

molului, cu tampon integrat are urmatoarele func
i secundară a nămolului; 

elor sedimentare și a substanțelor plutitoare; 
depozitarea afluxului de apă; 

iilor legate de cantitatea sau concentrația în afluxul de ap

iei se face prin controlul micro-procesorului, care activeaz
i de difuzie a aerului pentru diferite lifturi prin intermediul unor supape 

iile pentru descompunerea substanțelor organice în apă (reducerea emisiilor 
ărcare de gestiune C)      

o secvență de 5 etape care succed și se repetă de mai multe ori pe zi 

Incărcare 

canalizare care se depozitează temporar în bazinul de stocare a
ul SBR printr-un ascensor cu aer comprimat. Acest ascensor 

incât este pompată numai apa fără substanțe solide.

Aerare 

, apa de canalizare este aerată și se amestecă. Aerarea se face prin 
sau difuzori de aerare circulare care sunt montate la baza camerei.

 instalației este alimentat cu aer comprimat ambiental gene
, amplasat în panoul de comutare. Aerarea este de obicei 

2 efecte: 

ămolului activat sunt alimentate cu oxigen, care este necesar
entru activitatea lor metabolica si, prin urmare, pentru reducerea poluan

• Există un contact intens între apa menajeră și bacterii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a apei menajere 

dul de operare al statiilor biologice de tratare a apei menajere: 

de tratare a apelor reziduale, care funcționează pe 
ia constă în 2 etape: un 

ămol activat în 

tampon integrat are urmatoarele funcții: 

n afluxul de apă murdară. 

procesorului, care activează 
i de difuzie a aerului pentru diferite lifturi prin intermediul unor supape 

(reducerea emisiilor 

de mai multe ori pe zi 

n bazinul de stocare al nămolului 
cu aer comprimat. Acest ascensor 

e solide. 

. Aerarea se face prin tub 
e la baza camerei. 

iei este alimentat cu aer comprimat ambiental generat de 
n panoul de comutare. Aerarea este de obicei 

limentate cu oxigen, care este necesar    
poluanților 



 

 
 
 
Etapa 3: Faza de decantare
 
Acest pas reprezinta o fază de repaus 
reglementează greutatea (faza de sedimentare). O zon
partea superioară, și un strat de n
zonei de apă limpede. 
 
 
 
Etapa 4: Extracția apei curate
 
În această fază, apa uzată cur
Aceasta este pompată printr-o pomp
comprimat. Pompa de ridicare a aerului este proiectat
partea de sus a stratului de ap
fără componente suplimentare.
 
 
Etapa 5: Extracția excesului de n
 
În această fază, nămolul activat 
camera reactorului SBR la camera rezervor
Acest nămol in exces este pompat afar
 
 
 
Dupa finalizarea etapei 5 a procesului de clarificare
De obicei 4 cicluri pe zi au loc 
individuală a timpului ciclului ș
GmbH. Această ajustare trebuie s
autorizată. 
 
Este posibilă resetarea manual
Funcționarea de concediu este
perioadelor mai lungi, fără evacuare
 
 

 
3.2 Stații cu eliminare suplimentar
 
Reducerea nitraților este realizat
intensă, în special, stațiile cu nitrificare suplimentar
bacterii care transformă amoniu 
scurte de aer la inceputul fazei de aerare provoac
bacteriile nitriți care transform
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3. Modul de operare al stației SBR 

Faza de decantare 

de repaus în care nu are loc aerarea. Nămolul activ
a (faza de sedimentare). O zonă de apă limpede se forme

de nămol de la fund. Malul plutitor ramâne pe partea de sus a 

ia apei curate 

curățată biologic (apa limpede) este scoasă din stadiul SBR. 
o pompă de ridicare a aerului (mamut), care utilizeaz

comprimat. Pompa de ridicare a aerului este proiectată pentru a nu pompa n
ea de sus a stratului de apă limpede. Un nivel minim de apă este menț
componente suplimentare. 

ia excesului de nămol 

molul activat în exces este pompat printr-o pompă de ridicare a aerului din 
era reactorului SBR la camera rezervorului de nămol, în cazul în care acesta este stocat. 

mol in exces este pompat afară din baza camerei SBR. 

finalizarea etapei 5 a procesului de clarificare, procedura se reia, încep
cei 4 cicluri pe zi au loc asa cum este descris mai sus. Este posibilă

și a numerelor de ciclu, după consultarea companiei Otto Graf 
ajustare trebuie să fie facută numai de către o societate de intre

resetarea manuală a stației la modul de funcționare – vacanț
de concediu este un mod extrem de redus de funcționare a instala

evacuarea apelor menajere. 

i cu eliminare suplimentară de nitrați (descărcare clasa D)  

realizată și prin anumite tulpini de microorganisme. Prin
cu nitrificare suplimentară creează condiții optime 

amoniu în nitrați. Stațiile solicită denitrificare suplimentar
ei de aerare provoacă o circulație a apei și un stimul pentru 

transformă nitratul în azot elementar.    
 
 
 
 
 
 

 

molul activat 
se formează la 

ne pe partea de sus a 

din stadiul SBR. 
de ridicare a aerului (mamut), care utilizează aerul 

pentru a nu pompa nămolul plutitor pe 
ținut în faza SBR 

de ridicare a aerului din 
are acesta este stocat. 

ncepând cu pasul 1. 
ă o ajustare 

companiei Otto Graf 
de intreținere 

ță. 
ionare a instalației în timpul 

te tulpini de microorganisme. Prin aerare 
ii optime de viață pentru 

denitrificare suplimentară, exploziile 
i un stimul pentru 



 
 
 
3.3 Stații cu eliminare suplimentar
 
 
Precipitatarea cu fosfat apare ca urmare a adaug

SBR. Echipamentul de precipitare cu

sau pe peretele despărțitor al rezervorului.

platformă. Containerul de precipitant poate fi plasat separat, 

panoului de control. Sistemul panoului de comand

lucru pompează precipitantul din recipient

adăugat în timpul fazei de alimentare a reactorului SBR. 

poate fi reglat cu ajutorul pompei dozatoare. Se amestec

Precipitantul se amestecă cu fosfat

în rezervor. 

Descrierile privind modul de pozi

 
 
3.4 Sisteme cu dezinfectare suplimentar
 
 
Modulul suplimentar KLARO UV

Dezinfecția are loc prin intermediul luminii ultraviolete (UV)

microorganismele în câteva secunde, f

Sunt disponibile instrucțiuni separate
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3. Modul de operare al stației SBR 

ii cu eliminare suplimentară de fosfați (nivel de filtrare D+P) 

Precipitatarea cu fosfat apare ca urmare a adaugării de clorură de polialuminiu 

de precipitare cu fosfat include o platformă de susținere

itor al rezervorului. Canistra de precipitant este gazduit

de precipitant poate fi plasat separat, în mod alternat

ntrol. Sistemul panoului de comandă dispune de o pompă dozatoare. Acest 

ul din recipient și îl eliberează în reactorul SBR. 

n timpul fazei de alimentare a reactorului SBR. Volumul necesar de accelerator

ul pompei dozatoare. Se amestecă în timpul fazei de ventila

cu fosfatul pentru a forma un compus insolubil care se fixeaz

le privind modul de poziționare și punere în funcțiune a pompei se reg

Sisteme cu dezinfectare suplimentară 

Modulul suplimentar KLARO UV servește la dezinfectarea apei uzate purificate biologic. 

ia are loc prin intermediul luminii ultraviolete (UV). Lumina UV ucide 

teva secunde, fără reziduuri sau produse nocive secundare.

iuni separate pentru instalarea și punerea în funcțiune a modulului UV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miniu în reactorul 

inere detașabilă în dom 

zduită pe această 

n mod alternativ, în apropierea 

dozatoare. Acest 

SBR. Precipitantul este 

necesar de accelerator 

de ventilație. 

care se fixează bine 

pei se regăsesc la pct. 7.   

dezinfectarea apei uzate purificate biologic. 

mina UV ucide 

produse nocive secundare. 

iune a modulului UV.



 
 
 
4. Panoul de control și comutare
 
Toate componentele mecanice 

control. Panoul de instalare la interior

angajat în sistemele de tratare a apelor uzate, 

metal acoperit cu pulbere (in tratamentul sta

În ceea ce privește montarea 

material plastic, care conține unitatea de coman

electrice. Cabinetul este securizat

 
4.1 Componente tehnice 
 
Componentele esențiale ale unit

• compresor de aer cu zgomot redus.

• unitate cu 4 supape magnetice pentru difuzia

prin intermediul liftierului cu aer comprimat (

• unitate de comandă pentru func

• ventilator de răcire (numai la sta

• pompă pentru accelerator de fosfat (

• modul GPRS (opțional). 

 
Componentele exterioare vizibile ale 

• Tastatura pentru operarea unit

• Ecran LCD pentru indicarea din dou

eroare. 

• 1 diodă emițătoare de lumină

funcționării (verde / roșu). 

 

4.1 Panoul de control 
 
Panoul de control de interior trebuie instalat 

garaj) 230 V (16A, siguranță lent

panoului. Nu trebuie să existe alte aparate electrice 

alimentare sau priză.  Panoul ar trebui să fie accesibil 

orificiile de ventilație trebuie să
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4. Panoul de control și comutare

i comutare 

componentele mecanice și electrice ale sistemului sunt instalate într

de instalare la interior este fabricat din polipropilena expandat

mele de tratare a apelor uzate, în dimensiuni de la 4-10 persoane) sau 

metal acoperit cu pulbere (in tratamentul stațiilor de la 12 persoane în sus).

montarea în exterior, componentele sunt instalate într-

unitatea de comandă și toate componentele mecanice 

. Cabinetul este securizat cu o cheie, care este inclusă la livrare. 

ale unității de comutare sunt: 

gomot redus. 

etice pentru difuzia aerului pentru aerisirea și operarea de ridicare 

aer comprimat (încărcare, descărcare și returnare a n

pentru funcționarea automată cu cicluri de lucru pre-

cire (numai la stații cu un ventilator tip rotary). 

de fosfat (opțional). 

vizibile ale unității de control sunt: 

unității de comandă. 

LCD pentru indicarea din două cifre a situațiilor de funcționare și a

ă (de control a funcționării) pentru semnalizarea optic

rior trebuie instalat într-un loc uscat, fără praf și aerisit

lentă) priza de curent trebuie să fie amplasată

existe alte aparate electrice acționate de la aceast

Panoul ar trebui să fie accesibil în mod liber în orice moment, 

ă fie întotdeauna menținute libere. 

 
 
 
 

 

ntr-un panou de 

expandata (PPE, este 

10 persoane) sau din 

sus).  

-un dulap realizat din 

i toate componentele mecanice și 

 

i operarea de ridicare 

returnare a nămolului). 

-setate. 

i a rapoartelor de 

) pentru semnalizarea optică a 

i aerisit (pivniță sau 

ă în apropierea 

de la această sursă de 

n orice moment, în special, 



 

 
 
 

Conexiunea electric

un electrician calificat!
 
Fuse the 

connection! 
 
 
EPP panou de control pentru instalare 
 
Panoul de control este situat pe un perete cu ajutorul 

prindere livrate. Șuruburile de

cu DOW ELS, la o distanță orizontal

atașat la șuruburile de prindere 

 
Racordurile furtunelor sunt amplasate pe partea inferioar

acest lucru trebuie să fie luat î

instalare.  

 

 
Dulap de metal pentru instalare 
 
Dulapul de comandă este preg

Pentru acest scop, șuruburile, care sunt incluse 

trebuie să fie fixate pe partea din spate a dulapului. O priz

230 V (16A, siguranțe lente) trebuie s

panoului. În partea dreaptă exist

comutator principal și o grilă de aerare. 

montate, de asemenea, racordurile 

aerare. 

Stațiile mai mari de 40 de PE sunt livrate cu un dulap 

uși pentru montare la sol.  

Stațiile care sunt operate cu 380 V trifazat trebuie s

conectate de către un electrician,

conectare terminală, care este, de asemenea, inclus

Direcția de rotație a compresorului trebuie s

considerare în orice caz. 

11 

4. Panoul de comanda și control 

Conexiunea electrică a panoului de comandă poate fi efectuat

un electrician calificat! 

P panou de control pentru instalare în interior (380 x 580 x 300 mm)

Panoul de control este situat pe un perete cu ajutorul șuruburilor de 

uruburile de suspendare trebuie să fie fixate în perete 

orizontală de 280 mm. Panoul este apoi 

uruburile de prindere și fixate cu piulițele fluture.  

t amplasate pe partea inferioară a carcasei; 

în considerare la selectarea locației de 

Dulap de metal pentru instalare în interior (500 x 500 x 300 mm) 

este pregătit pentru montarea pe perete. 

uruburile, care sunt incluse în livrare, 

a din spate a dulapului. O priză de 

lente) trebuie să fie situată în apropierea 

există alimentatorul cu un 

de aerare. În partea stangă, sunt 

racordurile de furtun și o grilă de 

de 40 de PE sunt livrate cu un dulap cu două 

380 V trifazat trebuie să fie 

tre un electrician, conform unei diagrame de 

care este, de asemenea, inclusă în livrare. 

compresorului trebuie să fie luată în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te fi efectuată numai de către 

(380 x 580 x 300 mm) 



 

4. Panoul de comanda 
 
 
 
Dulap de plastic pentru montar
 
Dulapul de plastic destinat pentru montaj exterior trebuie s

fie plasat în sol până la marcajul din partea frontal

dulapului (a se vedea instrucțiunile de instalare

scop, trebuie să fie facută o excavare suficient de adanc

 

Pentru a schimba grila de aerisire din spat

coloana trebuie să fie montată

Locația trebuie să fie răcoroas

solare directe în timpul lunilor de var

operatorul dorește să aplice e

trebuie să fie deschis pe părțile laterale pent

aerisirea suficientă a dulapului 

supraincălzirea.  

Coloana exterioară trebuie să

semn. Săpătura trebuie să fie umplut

încât coloana să fie sigură, situat

 

 
În scopul de a reduce umiditatea solului, recomand

subțire de șapă de ciment. Un nivel ridicat de umiditate a solu

deteriorarea și coroziunea pieselor electrice 

 
Componente principale: 
 

1. Comutator de între
 

2. Controler 
 

3. Supapă de sens cu 4 valve electromgnetice
 

4. Compresor aer 
 

5. Ventilator în partea din spate a panoului
 

6. Priză 
 
 
Atenție!: Comutatorul de între

scopuri decât funcționarea controlerului

Un cablu îngropat este pus în panoul

conectat la priză (6), în panoul de comutare

12 

. Panoul de comanda și control 

ulap de plastic pentru montare în exterior 

entru montaj exterior trebuie să 

la marcajul din partea frontală a 

iunile de instalare). În acest 

o excavare suficient de adancă. 

Pentru a schimba grila de aerisire din spatele coloanei, 

ă cu cel puțin 10 cm de la rețea. 

coroasă și protejată împotriva razelor 

n timpul lunilor de vară. În cazul în care 

aplice echipament de umbrire, acesta 

ile laterale pentru a asigura 

a dulapului și pentru a evita 

ă fie pusă în pamânt până la 

fie umplută profesional, astfel 

, situată în mod vertical în sol.   

ce umiditatea solului, recomandăm umplerea cavității la baz

Un nivel ridicat de umiditate a solului poate avea ca rezultat 

i coroziunea pieselor electrice încorporate. 

ntreținere 

de sens cu 4 valve electromgnetice 

n partea din spate a panoului 

ntreținere trebuie să fie rotit în poziția "0" dacă se folose

controlerului sarcinilor! 

n panoul pentru alimentarea cu energie electric

n panoul de comutare. 
 
 
 

la bază, cu un strat 

lui poate avea ca rezultat 

se folosește în alte 

alimentarea cu energie electrică. Acesta este 



 

 
 
 
Pentru întreruperea alimentă

alimentare, între siguranță și panoul de comutare

Trebuie să se asigure că întrerupa

întreținere și reparații! 

 

 
Compresorul DT 4.16 este livrat cu un dulap realizat din beton aparent. Pentru acest cabinet 

este nevoie de o fundație de beton.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1: Dulapul cu 2 uși - interior
 
 
 
La punerea în funcțiune a instala

serviciu trebuie să fie sigilate c

 

Atenție!: Deoarece bazinul de stocare a n

trebuie să fie instalate separat.

 

 
4.3 Punerea în funcțiune a cabinetului: 
 
În momentul în care sistemul a fost conectat la 

auto-test (în cazul panourilor de comand

poziția "1"). 

Testul dureaza câteva secunde,

(Automat). În timpul testului, indica

numărul de serie al unității de comand

După aceea, starea operațional

cristale lichide. Dupa aceea, data 

5.3.3).
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ării cu curent, clientul trebuie să instaleze

i panoul de comutare, cât mai aproape de tabloul de comand

ntrerupatorul general este întotdeauna ușor accesibil 

DT 4.16 este livrat cu un dulap realizat din beton aparent. Pentru acest cabinet 

ie de beton. 

interior  Picture 2: Dulapul cu 2 u

a instalației ( după ce este terminată montarea), toate conductele de 

fie sigilate cu spuma poliuretanica. 

bazinul de stocare a nămolului si reactorul SBR nu sunt conectate, ele 

fie instalate separat. 

iune a cabinetului:  

n care sistemul a fost conectat la rețeaua de alimentare, se efectueaz

ul panourilor de comandă cu întrerupător principal, comutatorul trebuie rotit în 

teva secunde, atunci sistemul trece automat în modul normal de func

n timpul testului, indicația "TEST SYSTEM ... OK", versiunea programu

ii de comandă va apărea pe afisaj pentru o scurtă

ională de funcționare a instalației este prezentat

data și ora pot fi setate cu ajutorul meniului (a se vedea punctul 

 
 

 

instaleze un comutator de 

t mai aproape de tabloul de comandă. 

or accesibil pentru 

DT 4.16 este livrat cu un dulap realizat din beton aparent. Pentru acest cabinet 

ure 2: Dulapul cu 2 uși - exterior 

montarea), toate conductele de 

molului si reactorul SBR nu sunt conectate, ele 

, se efectuează un scurt 

tor principal, comutatorul trebuie rotit în 

n modul normal de funcționare 

nea programului și 

ă perioadă de timp.  

este prezentată în afișajul cu 

etate cu ajutorul meniului (a se vedea punctul 



 

 
 
 
După aceea, ar trebui făcut un 

ridicătoare, ventilarea și aerarea panoului, 

elementul de meniu "operațiune

 

Atenție: Dacă data și ora nu sunt setate corect, 

data nepotrivită. 

Dupa verificarea cu succes a instala

 
 
 
4.4 Caracteristicile stației dup
 
În cazul în care instalația este separat

unei pene de curent) programul de control 

memoria  unității de control a sta

avertizare va emite după o intarziere de c

de avertizare pană de curent). 

instalația repornește automat a

baterie incărcată suficient să existe 

 
 
 
De reținut! 
 
 
În cazul în care instalația ramâ

24 de ore, purificarea apelor de canali

într-o masură mult mai mică. 
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un test de funcționare a unității de comandă, pentru cele trei 

aerarea panoului, în cazul în care există. Acest test poate fi f

țiune manuală" prevăzut în unitatea de comand

i ora nu sunt setate corect, defecțiunile vor fi salvate la

a instalației, aceasta trebuie readusă la funcționarea automat

iei după oprirea alimentării cu energie 

este separată de sistemul de alimentare cu energie (ex. d

mul de control și orele de funcționare numărate vor r

ii de control a stației. Există un sunet de avertizare intermitent

o intarziere de câteva secunde "(a se vedea punctul 10.

e curent). În cazul în care instalația este alimentată din nou cu energie

te automat așa cum s-a menționat mai sus. Este o condi

existe în unitatea de comandă.  

âne fără sistemul de alimentare cu energie pentru mai 

apelor de canalizare existente, nu este posibilă sau poate fi atins

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru cele trei 

Acest test poate fi făcut prin 

n unitatea de comandă. 

le vor fi salvate la un moment și 

ionarea automată. 

l de alimentare cu energie (ex. din cauza 

rate vor rămâne in 

un sunet de avertizare intermitent. Acest sunet de 

teva secunde "(a se vedea punctul 10.3. Dispozitiv 

din nou cu energie, 

ionat mai sus. Este o condiție prealabilă ca o 

sistemul de alimentare cu energie pentru mai mult de 

sau poate fi atinsă doar 



 

 
 
 
5. Funcționarea unității de control
 
Funcționarea instalației este executat

în interiorul cabinetului în cazul cabinetelor de exterior). Acesta permite setarea 

de funcționare, afișarea situaț

stației, precum și programarea perioadelor de func

panourile de control pentru interior, cabinetul nu trebuie s

instalației.  

Contrastul ecranului poate fi modificat 

ESC și SAGEATĂ. 

Următoarele imagini prezintă compozi

 

 Unitate control 
  
  

  
   

Picture 3: View of control unit KL basic

 
Indicarea stării de funcționare: 
 
Starea de funcționare a instala

funcționare / roșu = defecțiune

În modul normal de operare (modul de aerare) 

urmează: 

Aerate 

120.10 m
  

Picture 5: View of liquid crystal display during the aeration pha

 
În funcționarea automată a ecranului cu cristale lichide

timpul rămas în această etap

Dacă apare o defecțiune, afis

(ex: Eroare compresor). 

Notă: Caracteristicile în cazul une

punctul 9. 
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ii de control 

este executată de către unitatea de comandă din u

n cazul cabinetelor de exterior). Acesta permite setarea 

țiilor de operare și citirea informațiilor cu privire la parametrii 

programarea perioadelor de funcționare de către o companie abilitat

panourile de control pentru interior, cabinetul nu trebuie să fie deschis pentru func

l ecranului poate fi modificat în mod automat prin apăsarea simultan

compoziția unităților de control. 

 Klbasic  Unitate control
  
  

  
  

Picture 3: View of control unit KL basic Picture 4: View of control unit KL plus
 

ionare:  

instalației este indicată de dioda emițătoare de lumin

iune) și ca text pe ecran LC. 

n modul normal de operare (modul de aerare) ecranul cu cristale lichide arat

 Aeration 

120.10 m  Rest: 120.10 min
  

Picture 5: View of liquid crystal display during the aeration phase 

a ecranului cu cristale lichide se indică faza de lucru curent

etapă de lucru. 

iune, afisajul cu cristale lichide va indica care component

n cazul unei defecțiuni sunt descrise mai în detaliu 

 
 
 
 

uța cabinetului (sau 

n cazul cabinetelor de exterior). Acesta permite setarea parametrilor 

privire la parametrii 

tre o companie abilitată. La 

pentru funcționarea 

sarea simultană a butonului 

Unitate control KLplus  
 
 

 
 

Picture 4: View of control unit KL plus 

toare de lumină (verde = 

cranul cu cristale lichide arată după cum 

Rest: 120.10 min 

faza de lucru curentă și 

ca care componentă este defectă 

n detaliu în conformitate cu 



 
 
 
Următoarele faze de lucru sunt afi
 

 Ecran Operațiune efectuat

 KLbasic  
   

  Supapa 1 este activat

 Charge/  spre clarificare

 Încărcare bioreactor. 
   

 Denitr. / Supapa 2 este activat

 Denitrificare cu apa menajer
   

 Aerate Supapa 2 este activat
 Aerare  
 
Sediment /  

 
 Nu este activat

bioreactor.  Sedimentare 

   
 
Discharge /  

 
 

Supapa 3 este activat Descărcare 

   
 Exc.sl.retur Supapa 4 este activat

reactor în bazinul de stocare a Retur nămol 
   

 Pause Supapa 2 este activat

 Pauză intervale (ae
  "aerare") 
 Vacation/ 

Supapa 2 este activat
 

nici un ciclu de limpezire nu este procesat Operare 
 Vacanță  

 xx min Indicarea timpului r
 Timp rămas   

Funcționarea unității de comand
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toarele faze de lucru sunt afișate astfel: 

iune efectuată 

Supapa 1 este activată, ridicătorul transportă apa menajer

clarificare, din bazinul de stocare a nămolului în 

2 este activată intermitent, nămolul activ este am

cu apa menajeră. Urmeaza pauze lungi (perioadele de reac

2 este activată, bioreactorul este aerat la intervale

Nu este activată nici o supapă, nămolul se stabilește în 

Supapa 3 este activată, apa curată este pompată spre exterior

4 este activată, nămolul în exces este pompat din 
n bazinul de stocare al nămolului. 

2 este activată, bioreactorul este aerat la anumite

le (aerare considerabil mai mică decat în faza de 

Supapa 2 este activată, bioreactorul este aerat la intervale

nici un ciclu de limpezire nu este procesat. 

Indicarea timpului rămas. 

ii de comandă este în principal executată prin intermediul tastaturii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ecran 

 KLplus 
  

apa menajeră   

 Charging / 

 Încărcare 
  

molul activ este amestecat   Denitrification / 

de reacție)  Denitrificare 
  

este aerat la intervale.  Aeration / 
 Aerare 
 

Sedimentation /  

 Sedimentare 

  
 

Discharging /  
spre exterior. 

 

 Descărcare 

  

exces este pompat din  Sludge-return / 

 Retur nămol 
  

anumite  Cycle-pause/ 

n faza de   Pauză ciclu 
  

bioreactorul este aerat la intervale   Vacation/operation 
 

Operare vacanță  

  

 Rest: min 
 Timp rămas 

prin intermediul tastaturii.  



 

 

 

Unitate control KLbasic
 

  

 
Simbol Mod tastatur

 
Selectarea modului de operare,
                                                                       

Enter 
 
 
 
 

Scroll 
 
 
 
 

  

 Acknowledge
         Confirmare

  

– Numerical keys

         Tastatura 
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KLbasic Unitate control
 

 
Picture 6: Vedere panou de control 

Mod tastatură Funcție 

Selectarea modului de operare, 
                                                                       confirmarea intrărilor 

Indicarea modului de funcționar
     și a informațiilor de citire 

   Semnale de eroare, recunoaște intr

Acknowledge   fără a le recunoaște stocarea rapoartelor
Confirmare    de eroare 

 

Numerical keys 
   Programarea stației prin introducere 
             numerică                                              

Tastatura                  

control KLplus 

Simbol 

ionare 

te intrările  

te stocarea rapoartelor 

rin introducere  
                                              0 ... 9 



 

 
 
 
5.1 Conexiuni la unitatea de control
 
În partea din spate a unităților de control 

siguranța. 

 

Atenție: La efectuarea orică

intrerupătorul principal trebuie s

deconectată! 

 
 

Unitate control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagine 7: Vedere din spate unitate control

Conexiuni: 

–   Conectare la putere 230 V AC ~ 
50 Hz, 

–   X1: Capac pentru supapele magnetice
–   X2: Cuplaj rezistent la șocuri pentru 
conexiunea compresorului de aer
–   COM:   Conexiune pentru modulul 
comunicație, (opțional) sau interfa
–   F1:  T8A  siguranța 8 Amperi
pentru conectare la putere   

–   F2: T2A siguranța 2 Amperi, aerare mica, la
consumatori conectati  
–   X4: Conexiune pentru extensia de cablu:  
indicator extern  
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nexiuni la unitatea de control 

ilor de control KLbasic și KLplus se află priza conectorului 

ărui tip de lucrări la instalația sau comutatorul cabinetului, 

torul principal trebuie să fie în poziția "0" (OFF) și alimentarea trebuie s

 KLbasic Unitate control
 

Vedere din spate unitate control KLbasic  Imagine 8: Vedere din spate unitate control

Conexiuni: 

230 V AC ~  1 Conectare la putere  
 50 Hz, 

X1: Capac pentru supapele magnetice, 2 X1:  Capac pentru supapele magnetice
ocuri pentru 

conexiunea compresorului de aer  3 
X2: Cuplaj rezistent la 
compresorului de aer

Conexiune pentru modulul de 
interfața pentru PC,  4 

COM:  Conexiune pentru modulul 
comunicație, (opțional) sau 

a 8 Amperi, suflanta medie 
 5 

F1: T8A  siguranța 8 Amperi, suflanta medie 
pentru conectare la putere  

2 Amperi, aerare mica, la 
 6 

F2: siguranța 2 Amperi, aerare mic
consumatori conectaț

X4: Conexiune pentru extensia de cablu:  
 7 

Batt: Compartiment baterie pentru baterie
(recomandat: baterie alcalin

8 
X3: Conexiune pentru extensia
KLbasic,  modul UV  

 9 
X4:  Conexiune pentru extensia de cablu:
indicator extern și monitor contactor

10 P:  Racord pentru furtun de m
 
 
 
 
 
 
 
 
 

priza conectorului și 

ia sau comutatorul cabinetului, 

i alimentarea trebuie să fie 

Unitate control KLplus 

Imagine 8: Vedere din spate unitate control KLplus 

 230 V AC ~ 

Capac pentru supapele magnetice 
Cuplaj rezistent la șocuri pentru conexiunea 

compresorului de aer 
Conexiune pentru modulul de 

ional) sau interfața pentru PC, 
a 8 Amperi, suflanta medie 

pentru conectare la putere   

2 Amperi, aerare mică, la 
ți 

Batt: Compartiment baterie pentru baterie 9V 
(recomandat: baterie alcalin-mangan) 
X3: Conexiune pentru extensia de cablu:   
KLbasic,  modul UV  și pompa dozatoare 
X4:  Conexiune pentru extensia de cablu: 

i monitor contactor 
Racord pentru furtun de măsurare a presiunii. 



 

 
 
 
5.2 Schimbarea siguranțelor
 
Sistemul trebuie oprit înainte de schimbarea siguran
 
Pe partea din spate a unității de control se afl
 
Siguranțele folosite: 
 

Microsiguranța 
 

Linie principală F1 
 

Consumator F2 
 

 

Pentru a schimba microsiguran
 

 Utilizând o șurubelniță

dispozitivului de fixare, un sfert 

 Indepărtați capacul dispozitivului de fixare cu 

  Schimbați siguranța.

 Puneți capătul cu siguran

 • Apăsați ușor pe capă

rotirea capătului cu un sfert de tur
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elor 

nainte de schimbarea siguranțelor.  

de control se află microsiguranțele descrise mai jos

230 V / 50 Hz 
  

 8 A, aerare medie 
  

2 A, aerare mică 
  

Pentru a schimba microsiguranțele trebuie să procedați dupa cum urmeaz

ă SL 1,0 x 5,5 și apăsați un pic pentru a desface 

e fixare, un sfert la stânga (invers acelor de ceasornic)

ul dispozitivului de fixare cu siguranța.



siguranța la deschiderea dispozitivului de fixare.

ătul dispozitivului de fixare cu o surubelnită și fixat

tului cu un sfert de tură spre dreapta (în sens orar).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ele descrise mai jos. 

i dupa cum urmează: 

un pic pentru a desface capătul 

lor de ceasornic).  



i fixati siguranța prin 



 

 
 
 
5.3 Funcționarea unității de control
 
Puteți realiza diverse valori de la operarea automat
 

Unitate de control KLbasic
  

Apăsând  ajungeți la prima 

exploatare a sistemului.  Acum pute

vizualiza diferite setări apăsâ

două sageți și pe  butonul
 

Ecranul KLbasic 
  

Operating mode  

Remaining time  
  

Op. hrs  

display  
  

Manual  

mode  
  

Hh:mm  dd  

dd-mm-yy  
  

Vacation  

input  
  

Error  

display  

  

  
  

Settings  

display  
  

Action code  
  

Service  

menu  
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ii de control 

e valori de la operarea automată.  

KLbasic   Unitate de control
    

i la prima  Apăsând    Ajunge

exploatare a sistemului.  Acum puteți   de nivel.   

ând pe cele Acum puteți vizualiza diferite set

i pe  butonul : cele două butoane săge
    

Semnificatie    
 

        Timp rămas pentru etapa curentă

    
   

          Ore de operare pentru supape 

individuale și compresor    
   

            Activarea manuală a  supapelor

    
 

Ora, zi și data. Pot fi setate prin  

 apăsarea butonului SET   
 

Setarea operațiunilor pentru vacanță  

(max.  90 zile)   
 

Defecțiunile sunt stocate și pot fi citite.

Apăsați butonul  pentru 

a comuta între mesajul de eroare și  

data asociată.    
 

Utilizați tastele săgeată pentru a  

vizualiza setările curente   
   

Pentru inginerul de service   
   

Pentru inginerul de service   

    
    

 

Unitate de control KLplus  
 

jungeți la prima  întreținere 

  

i vizualiza diferite setări apăsând pe 

geți  
 

Ecranul KLplus 
 

ă Operating mode 

Remaining time 
 

 Operating hours 

Counter  
 

supapelor Manual mode 

Function  
  

Date  

Time  
 

   Vacation operation 

Set date  
 

citite. Old malfunctions 

ntru  Read out  

  

  
  

Settings  

display  
  

Action code  
 

Service menu 

Enter code  
  



 
 
 
5.3.1 Citirea orelor de funcționare
 

 Unitate de control KLbasic
    

 Apăsati  Pe ecran o să

 
 

  
   

    
    

 
Indicate 

  
   
 

operat.hours 
  

   
    

    

 Apăsând        din nou, ve
 de funcționare pentru supapele 1
    

 prin apăsarea tastelor sageat

 După aceea se va indica num
 de funcționare a compresorului.
    

 
Prin tastare o dată vei reveni la 

 orelor de funcționare”. 
    

 

Prin tastarea ,       vei reveni la  
 “funcționare manuală“. 
    

     
Note: Dacă nu se apasă nici o tasta timp de 10 minute, se 
funcționare.  

21 
 

5. Funcționarea unității de control 

ionare 

KLbasic    Unitate de control
     

ă apară:  Apasă . Pe ecran o să

      
  

Operating hours 
  

    
  

Meter reading 
  

    
      
      

  

Apăsând   din nou, num

  

  

veți primi orele   de operare pentru supapa 1 (
ionare pentru supapele 1-4 , succesiv       

  Tastând butonul săgeți  vei primi 

sarea tastelor sageată .   succesiv, orele de operare  a celorlalte

aceea se va indica numărul total de ore  supape, a compresorului,
ionare a compresorului.    lampa UV și a pompei de precipitare cu  

vei reveni la “indicarea 
 fosfat. 
     

  Apasand butonul       

,       vei reveni la  meniul 

  nivelul de intreținere.      

 dată a butonului,  se va reveni la operarea
  

automată. 
   

     

      

nici o tasta timp de 10 minute, se intră în modul normal de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unitate de control KLplus  
 

ă apară:  

 
 

 
 

 
 
 

din nou, numărul orelor  

e operare pentru supapa 1 (încărcare)  
 

i  vei primi  , 

succesiv, orele de operare  a celorlalte 

, a aerării panoului 

i a pompei de precipitare cu 

 
 

    o dată, vei reveni la  

     Prin apăsarea încă o 

a butonului,  se va reveni la operarea 
 
 

 

n modul normal de 



 

5
 
5.3.2 Activarea manuală a supapelor prin "operare manual
 
Fiecare supapă ar trebui să ruleze timp de cel 

deoarece este nevoie de ceva timp pentru a monitoriza

înainte de a se detecta orice defect. Dupa supape, ventilatorul de cabinet (da

poate fi, de asemenea, activat
 

   Control unit KLbasic
     

 Apasă  în modul de funcționare automat

 și  apoi tasta      până  câ
 

apare pe ecran:  
      

      

  Manual    
      
      

 Apăsând tasta      încă o dat

 următoarea indicație: 
      
  

Valva 1 
   

     

      

   

   Apăsând Puteți activa sau dezactiva 
 
supapa selectată   

      

 Apăsând tastele cu săgeți 

 Pot fi activate individual. Apă

  o dată, va reîntoarceți la indica
 “manual operation“.  
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supapelor prin "operare manuală"  

ruleze timp de cel puțin 5 secunde, atunci când se testeaz

deoarece este nevoie de ceva timp pentru a monitoriza consumul de energie al supapelor 

e de a se detecta orice defect. Dupa supape, ventilatorul de cabinet (da

poate fi, de asemenea, activat și verificat.  

Control unit KLbasic     Control unit KLplus
       

ionare automată    Apasa       și apoi   tasta s

ând următorul text    până când apare următorul text pe ecran
       

   
Manual operat. 

  
     

       

       
  

Apăsând tasta   incă o data  

o dată,  vei primi   săgețile        

  operarea manuală pentru toate modurile.
  

Pentru valva 1, de exemplu, se va afi  
  

 ecran mesajul:   

     

i activa sau dezactiva       Manual operation  
      
 

Apăsând numerele “1“ pentru “ON“ si  

  valvele   pentru “OFF“ puteți porni sau opri 

ăsând tasta  prin operare manuală. Aceea

i la indicația  aplică și celorlalte valve.  S
  face apăsând tastele cu sage
       

    .   

  Apăsând tasta        o dat

  la nivelul mentenanță.    Ap

  încă o dată, se va seta operarea automat

     

       
 

nd se testează, 

consumul de energie al supapelor 

e de a se detecta orice defect. Dupa supape, ventilatorul de cabinet (daca este montat) 

Control unit KLplus 

tasta săgeată 

torul text pe ecran: 

o data și selectați  

      poate fi setată  

pentru toate modurile. 

Pentru valva 1, de exemplu, se va afișa pe  

nd numerele “1“ pentru “ON“ si “0“ 

i porni sau opri valva 1  

Aceeași procedură se 

i celorlalte valve.  Selectarea se 
nd tastele cu sageți de mai jos 

o dată, vă veți întoarce 

Apăsând tasta 

se va seta operarea automată. 



 
 
 
5.3.3 Setarea datei / orei 
 

Control unit KLbasic
  

Press , then press the arrow keys 

the following will appear on the

screen (example):  
   

20:15 Mo 
  
  

19-12-07 
  
  

By pressing , time and date can be set.  

To  confirm  the correction, 

pressed each time as well. 

By pressing once, you will move on to

vacation operation. By pressing

return to manual operation. 
 
 

 
Este esențial să setați corect ora și data pentru a asigura înregistrarea precis

funcționare și a eventualelor defecțiuni care pot ap

maximă de 5 minute pe an.  Nu există o trecere automată de la vară la c

Notă: Dacă nu apăsați nici o tast
automat. 
 

 
5.3.4 Setarea operațiunii de vacan
 
Notă: Operațiunea de vacanță are ca rezultat o func

reziduale. Operațiunea de vacan

canalizare în stația de epurare în intervalul ales.

instalație în timpul vacanței nu sunt 

automat la datele pe care le-a
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Control unit KLbasic  Control unit plus
  

, then press the arrow keys  Press , then press the arrow keys 

the following will appear on the until the following will appear on the screen
(example): 

 

19-12-2007 Mo 
 

  
    

 20:15:56   
    

, time and date can be set.  
By pressing 

you can set the time and date

 has  to  be 
using  the  numerical  keys.  To
   

 change, you must press 
    

once, you will move on to By pressing once, you will move on to

vacation operation. By pressing , you will vacation operation. By pressing
 return to manual operation.
    

  
ți corect ora și data pentru a asigura înregistrarea precis

ționare și a eventualelor defecțiuni care pot apărea. Ceasul încorporat are o devia

Nu există o trecere automată de la vară la cea de iarnă.

ți nici o tastă timp de 10 minute, modul automat se activează 

iunii de vacanță 

ă are ca rezultat o funcționare redusă a stației de tratare a apelor 

iunea de vacanță trebuie să fie stabilită numai dacă nu este evacuată apă de 

ția de epurare în intervalul ales. Apele de canalizare care sunt evacuate în 

ție în timpul vacanței nu sunt epurate. Activitatea de vacanță este activată 

ați introdus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control unit plus 

, then press the arrow keys  until 

until the following will appear on the screen 

  

  
  

  
  

you can set the time and date 
using  the  numerical  keys.  To confirm  each 

  

.  
  

once, you will move on to 

vacation operation. By pressing , you will 
return to manual operation.   

  

ți corect ora și data pentru a asigura înregistrarea precisă a orelor de 

Ceasul încorporat are o deviație 

ea de iarnă. 

ă timp de 10 minute, modul automat se activează 

ției de tratare a apelor 

ă trebuie să fie stabilită numai dacă nu este evacuată apă de 

Apele de canalizare care sunt evacuate în 

ă este activată și dezactivată 



 

 

 

   Control unit KLbasic
     

 Apasă      apoi apăsați tastele s

         până când vor apărea următoarele
 

pe ecran: 
   

    
      

     

  Vacation   
      
      

 Apăsând       din nou, setarea este 
 

confirmată:  
      

 
Începutul setării Vacation 

 

Apăsând  ziua, luna 

setate ca format DD-MM-YY. 

intrare a zilei, lunii, anului ap

pentru confirmare.  

 

 
Sfârșit Vacation:  

Apăsând      zi, luna, an  apoi 

sfârșit în formatul DD-MM-YY
   
pentru fiecare zi, luna si an este 
introdusă, se apasă butonu

.   

By pressing , you will end the setup of

dates  for  vacation operation  and

them. 
  
   

By pressing  you will return to the indi
 
cation of automatic operation. 
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Control unit KLbasic     Control unit KLplus
      

ți tastele săgeți   Apasă , apoi apăsați să

când vor apărea următoarele   Până când vor apărea urm
      

   Setup   
     

      

      
  
Apasând tasta    setarea op  

setarea este    Vacation este confirmată: 
      

   Vacation  
    

rii Vacation: 
      
      

ziua, luna și anul  vor fi 

YY. După fiecare  

ntrare a zilei, lunii, anului apăsați  

      

i, luna, an  apoi  Apeși tasta   din nou și  introduci datele de 

YY.              Dupa ce data optiunii vacation cu datele numerice 
     

pentru fiecare zi, luna si an este 
butonul pentru  Confirmare.    

  Vacation    

, you will end the setup of 

   

Store the setup of dates for vacation operation

operation  and store 
by pressing the - key and exit this mode. 

      


 Vacation operation can be set for a maxi

you will return to the indi-        mum of 90 days. 

cation of automatic operation. 

By pressing     once, you will return to the 

maintenance level. Pressing the key once 

more, will reset the plant to automatic opera

tion. 

 

 

 

Control unit KLplus 

ăgețile 

rea următoarele pe ecran: 

setarea opțiunii  

 

introduci datele de  

e data optiunii vacation cu datele numerice  

Store the setup of dates for vacation operation 

key and exit this mode. 

Vacation operation can be set for a maxi-

once, you will return to the 

maintenance level. Pressing the key once 

the plant to automatic opera-



 
 
 
Notă: Dacă nu apăsați nici o tast
introdusă nu este salvată. 

 

5.3.5 Citirea erorilor - Citirea tuturor erorilor
Controlorul salvează mesajele de eroare 

"Mod manual" din jurnalul de bord

această funcție cu data și ora. Mesajele individuale pot fi apelate folosind ta

Punctul de meniu poate fi ieșit din nou prin "Esc".

Notă: 128 de mesaje de eroare pot fi salvate.

mesaj este șters pentru a face loc unui nou unul de fiecare dat

poate șterge memoria din meniul Service prin intermediul comenzii "Jurnal gol".

 
5.3.6 Citirea setărilor 
Setările curente ale controlerului pot fi citite în acest punct de meniu.

modificarea acestor setări. Acest punct de meniu este folosit în

setările, fără a face nicio modificare.

5.3.7 Meniul de servicii 
 

Unitatea de comanda 
 

Mod service 

Parametrii de funcționare pot fi modificați în

meniul de service. Accesul este protejat de 

un cod figura.  Al doilea nivel  de intretinere

este rezervat exclusiv de persona
 
 

 
În cazul unei interferențe neautorizate cu set
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ți nici o tastă timp de 2 minute, modul normal se activează automat. Data 

Citirea tuturor erorilor 
olorul salvează mesajele de eroare și funcționarea supapelor prin intermediul funcției 

"Mod manual" din jurnalul de bord. Mesajele de eroare anterioare pot fi recep

ție cu data și ora. Mesajele individuale pot fi apelate folosind ta

șit din nou prin "Esc". 

128 de mesaje de eroare pot fi salvate. Când acest număr a fost atins, cel mai vechi 

șters pentru a face loc unui nou unul de fiecare dată. Specialistul în între

șterge memoria din meniul Service prin intermediul comenzii "Jurnal gol".

Setările curente ale controlerului pot fi citite în acest punct de meniu. Nu este posibilă 

Acest punct de meniu este folosit în principal pentru a analiza 

setările, fără a face nicio modificare. 

Unitatea de comanda KL basic Unitatea de comanda 
 

Introducere cod service 

ționare pot fi modificați în Parametrii de functionare pot fi modificati in 

Accesul este protejat de  Meniul de service. Accesul este protejat de un 

Al doilea nivel  de intretinere Cod. Acest al doilea nivel de intretinere este 

este rezervat exclusiv de personal calificat. Rezervat exclusiv personalului calificat.
 

țe neautorizate cu setările de control, garanția este invalidat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ă timp de 2 minute, modul normal se activează automat. Data 

și funcționarea supapelor prin intermediul funcției 

Mesajele de eroare anterioare pot fi recepționate prin 

ție cu data și ora. Mesajele individuale pot fi apelate folosind tastele săgeată. 

Când acest număr a fost atins, cel mai vechi 

Specialistul în întreținere 

șterge memoria din meniul Service prin intermediul comenzii "Jurnal gol". 

Nu este posibilă 

principal pentru a analiza 

Unitatea de comanda  KLplus 

 

ctionare pot fi modificati in  

Meniul de service. Accesul este protejat de un  

Acest al doilea nivel de intretinere este  

Rezervat exclusiv personalului calificat. 

ția este invalidată!



 

6. Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus
 
 

 
6. Detectarea sub-încărcării cu unitatea de comandă KLplus
(cu pachetul opțional Comfort)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malfunction 

 

 


 Atenție: Operația dependent

instalator de între
sistemului ar putea duce la func
economic (cu pauză de ciclu). Nu va fi de
a sistemului.

 
 
 
 
Unitatea de comandă KLplus este prevăzută standard cu un senzor de presiune 

poate fi utilizat pentru stabilirea nivelului în rezervorul preliminar de sedimentare. Această 

funcție este folosită pentru economisirea energiei atunci când debitul apei uzate este scăzut. 

Această funcție este dezactivat

funcționează în modul automat, indiferent de volumul de apă reziduală care curge.

 

6.1 Funcționalitate 
 
Nivelul apei este măsurat utiliz

presiunea în dispozitivul de ridicare 

alimentării în timpul fazei de alimentare. 

Dacă nivelul apei din acumulatorul de 

nămol/tampon (camera 1) dep

nivel presetat (Setarea măsur

nivelului), sistemul pornește un ciclu de 

curățare. 

Dacă nivelul nu este atins, sistemul trece 

în pauză de ciclu timp de 6 ore. În acest 

mod, reactorul SBR este ventilat doar 

sporadic pentru a menține bacteriile în 

viață. Dacă nu se atinge nivelul presetat 

al apei în prima cameră după 4 

măsurători consecutive, sistemul 

pompează apa din reactor în prima 

cameră prin intermediul dispozitivului de 

ridicare a nămolului în exces. După 

pompare, sistemul măsoară din nou 

nivelul apei.
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încărcării cu unitatea de comandă KLplus 
țional Comfort)

ție: Operația dependentă de nivel trebuie activată de un 

instalator de întreținere sau de un expert. Etalarea incorect
sistemului ar putea duce la funcționarea constantă în modul 
economic (cu pauză de ciclu). Nu va fi deci posibilă cură

sistemului.

Unitatea de comandă KLplus este prevăzută standard cu un senzor de presiune 

poate fi utilizat pentru stabilirea nivelului în rezervorul preliminar de sedimentare. Această 

economisirea energiei atunci când debitul apei uzate este scăzut. 

ție este dezactivată când sistemul este furnizat. Când sistemul este pornit, 

ă în modul automat, indiferent de volumul de apă reziduală care curge.

surat utilizând 

n dispozitivul de ridicare  a 

n timpul fazei de alimentare. 

nivelul apei din acumulatorul de 

mol/tampon (camera 1) depășeste un 

surării 

e un ciclu de 

 
 
 

 
outflow 
 
water level to activate 
detecting under load 

 
a 

Dacă nivelul nu este atins, sistemul trece 

în pauză de ciclu timp de 6 ore. În acest 

mod, reactorul SBR este ventilat doar 

bacteriile în 

ă. Dacă nu se atinge nivelul presetat 

al apei în prima cameră după 4 

măsurători consecutive, sistemul 

pompează apa din reactor în prima 

cameră prin intermediul dispozitivului de 

ridicare a nămolului în exces. După 

ră din nou 

 
 

inflow 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Function of airlift for Charging

 

ă de nivel trebuie activată de un 

ținere sau de un expert. Etalarea incorectă a 
ă în modul 

posibilă curățarea corectă 

Unitatea de comandă KLplus este prevăzută standard cu un senzor de presiune și acesta 

poate fi utilizat pentru stabilirea nivelului în rezervorul preliminar de sedimentare. Această 

economisirea energiei atunci când debitul apei uzate este scăzut. 

ă când sistemul este furnizat. Când sistemul este pornit, 

ă în modul automat, indiferent de volumul de apă reziduală care curge.

 
min. water 
level

Compressed air 

Function of airlift for Charging 



 

6. Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus
 
 
 
După o anumită perioadă de timp, alimentarea cu energie nouă este furnizată în reactor chiar 

și cu puțină sau fără alimentare cu apă reziduală.

pentru perioade lungi chiar și în caz de absenț
 
Numărul de cicluri de curățare efectuate poate fi interogat utilizând elementul de meniu al 

orelor de funcționare. Aceasta indică ciclurile de cură

efectuate în mod automat (4 pe zi) ca raport 
 
6.2 Punerea în funcțiune 
 
Prima cameră (SS / tampon), unde ve

apă până la punctul în care va fi declan

geometria rezervorului și de nu

activarea ciclului de curățare b este specificat în tabelul urm
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După o anumită perioadă de timp, alimentarea cu energie nouă este furnizată în reactor chiar 

ă sau fără alimentare cu apă reziduală. Linia normală de curățare poate fi p

și în caz de absență sau subîncărcare. 

țare efectuate poate fi interogat utilizând elementul de meniu al 

Aceasta indică ciclurile de curățare efectiv efectuate cu ciclurile 

efectuate în mod automat (4 pe zi) ca raport și ca procent (25% până la 100% utilizare).

iune  

Prima cameră (SS / tampon), unde veți găsi dispozitivul de transport, trebuie să fie umplută cu 

apă până la punctul în care va fi declanșat un ciclu de curățare. Acest nivel depinde de 

și de numărul de locuitori conectați. Nivelul de apă recomandat la 

țare b este specificat în tabelul următor (punctul 6.3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus 

După o anumită perioadă de timp, alimentarea cu energie nouă este furnizată în reactor chiar 

țare poate fi păstrată 

țare efectuate poate fi interogat utilizând elementul de meniu al 

țare efectiv efectuate cu ciclurile 

00% utilizare). 

ăsi dispozitivul de transport, trebuie să fie umplută cu 

Acest nivel depinde de 

Nivelul de apă recomandat la 

ător (punctul 6.3).



 

6. Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus
 
 
 
6.3 Inălțimile maxime recomandate ale tampoanelor 
 
 Camera SBR       Semi inel de beton
            

 Nr. locuitori     4   
            

 a [cm]     10   
          

         
 Camera SBR        Inel de beton 
            

 Nr. locuitori     12   
            

 a [cm]     15   
            

            
 Tip          
            

 Nr. locuitori          
            

 Tip          
            

 b [cm]          
            

            
 Tip          
            

 Nr. locuitori     8  10 
         

 Tip  2x 2700 L  2x 3750 L
            

 b [cm]     106  109 
            

            
 Tip           
            

 Nr.  
5 

   
8 

  
10  

locuitori 
      

           
            

 
Tip 

 
2700 L 

 
3750 L 

 
4800 L    

            

         

 b [cm]  90   105  122 
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mile maxime recomandate ale tampoanelor în acumulatorul de n

Semi inel de beton Ø 200 cm      Semi inel de beton 
                        

  6     8   4   6   
                       

  15     20   6   9   
                     

                  
Inel de beton Ø 200 cm            Inel de b

                       

  16     20   20   25   
                       

  20     25   15   20   
                    

                 
         Carat Klaro Easy Professional 
                      

  4            6    
                     

 3750 L               4800 L 
                      

  101            127   
                       

                       
        Carat              
                   

     12    18    25   35 
             

50 L   2x 4800 L  2x 6500 L  4x 4800 L  4x 6500 L
                 

    128    148   192   154 
                 

              
        Carat Klaro E Professional   
                        

   
14 

   
10 

 
16 

  
22 

  
28            

                        
                    

4800 L 
  

6500 L 
 2 x    2 x    2 x  2 x 

  2700 L   3750 L   4800 L   6500 L              

              

 142    100  113   126   146 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus 

n acumulatorul de nămol/tampon: 

Semi inel de beton Ø 250 cm  
             

 8    12    16  
             

 12    18    24  
          

         
Inel de beton Ø 250 cm    

            

 30    35    40  
             

 25    30    35  
             

             
            

             

        8    
          

      6500 L  
             

        150    
            

            
      Carat XL    
           

  25     30  
         

4x 6500 L   2x 8500 L  2x 10000 L  
          

  153     169  
             

             
             
             

 
32 

  
44 

  
75 

 
      
             
          

  4 x  4 x    4 x  
 3750 L  4800 L  7500 L  
    

         

 113   126   146  
             



 

6. Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus
 
 
 
6.4 Pasul 1: Calibrarea senzorului de presiune
 
Este esențial ca senzorul să fie calibrat pentru punerea în func

acest lucru, vă rugăm să urma

 
 

service code 

 
enter 

 
 
 

calibrate? 

 
no 

 
 
 

measuring… 
 
 
 
 
 
enter current 

 
water level: 0 0 0 cm 
 
 

save? 
 
_ _ _ cm no 

 
 
6.5 Pasul 2: Setarea parametrului unit
 
Este esențial ca parametrii unit

sistemul să funcționeze corect.

punctele de mai jos în dat:   

 
 
recirculation: 

 
2 min 

 

 
alert flooding 

 
from: 0 0 0 cm 
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ea senzorului de presiune 

ă fie calibrat pentru punerea în funcțiune inițială.

acest lucru, vă rugăm să urmați cu atenție punctele de mai jos în ordinea dat

 

 
Selectați elementul de meniu "SERVICE CODE INPUT", 
apăsați tasta ↵ și când vi se solicită introduce
9 9 9 9 
 

 
Utilizați tastele săgeți (← →) pentru a selecta "CALIBRATE
YES" și confirmați apăsând tasta ↵ și începe
 
 
 
 
 
Trei procese de măsurare rulează automat.
 

 

Introduceți nivelul curent b al camerei 1 pe care l

o regulă (măsurată de la baza rezervorului la suprafa

confirmați apăsând ↵. 
 
Măsurarea indicată acum este distanța c între baza rezervorului 
și punctul de suflare pentru lifter. Utilizați tastele s
pentru a selecta "Save YES" și confirmați ap
Calibrarea este apoi finalizată și puteți ieși din ace
folosind tasta "ESC".

Pasul 2: Setarea parametrului unității de comandă 

țial ca parametrii unității de control pentru măsurarea nivelului să fie seta

ționeze corect. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să urma

 
 
Utilizați tastele numerice pentru a introduce valoarea "2 min" și 
confirmați apăsând tasta ↵. Setările necesare sunt apoi 
complete și puteți ieși din meniu utilizând "ESC".
 
 
 
NOTĂ: Mesajul de avertizare cu apă înaltă nu trebuie să fie 
activat pentru ca sistemul să funcționeze corect. Dac
salvează o valoare de 000 cm, acest mesaj de avertizare 
rămâne dezactivat.

 
 
 
 
 
 
 
 

Detectarea la deplasare cu unitate de comandă KLplus 

ă. Pentru a face 

ți cu atenție punctele de mai jos în ordinea dată:

ți elementul de meniu "SERVICE CODE INPUT", 
solicită introduceți următorul cod:  

ți (← →) pentru a selecta "CALIBRATE 
i începeți calibrarea ... 

Trei procese de măsurare rulează automat. 

ți nivelul curent b al camerei 1 pe care l-ați măsurat cu 

o regulă (măsurată de la baza rezervorului la suprafața apei) și 

ța c între baza rezervorului 
ți tastele săgeți (← →) 

și confirmați apăsând tasta ↵. 
și puteți ieși din acest meniu 

ăsurarea nivelului să fie setați pentru ca 

mați cu atenție 

ți tastele numerice pentru a introduce valoarea "2 min" și 
. Setările necesare sunt apoi 

din meniu utilizând "ESC". 

Mesajul de avertizare cu apă înaltă nu trebuie să fie 
ționeze corect. Dacă se 

salvează o valoare de 000 cm, acest mesaj de avertizare 



 

6. Detectarea la deplas
 
 

 
service code 

 
enter 

 
 
 

level measuring 

 
setup 

 
 
 

water level 

 
start at: 0 0 0 cm 

 
 
 

 
6.6 Verificarea funcționalit
 
De asemenea, măsurarea nivelului poate fi efectuată 

verificarea scopurilor. Măsurarea nivelului trebuie activată cu numărul "1".

comandă efectuează automat o măsurătoare.

măsurată.  

6.7 Dezactivarea măsurarii nivelului 
 
Pentru a dezactiva măsurarea nivelului 

într-o manieră dependentă de timp, va trebui să repeta

apă b trebuie să fie setat la 0 cm.
 
6.8 Mesaje de siguranță
 
Când senzorul măsoară o valoare mai mică de 40 mbar, pe ecran apare următorul mesaj: 

"Defecțiune: nivel de umplere".

controlat. Cauza acestui lucru este fie un nivel prea scăzut al apei în rezervorul de nămol / 

tampon, fie scurgeri în linia de presiune sau de măsurare.

contactați producătorul.
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ionalității 

 
 
 

 
Selectați elementul din meniu "SERVICE CODE 
INPUT", apăsați tasta ↵ și, când vi se solicită, 
introduceți codul serviciului general.

 

 
Utilizați săgeata indicată spre stânga (
selecta "Setarea măsurării nivelului" 
apăsând tasta ↵. 
 
 
 

 
Introduceți nivelul apei b din care se pornește un 
ciclu de clarificare. Confirmați ap

De asemenea, măsurarea nivelului poate fi efectuată și în operarea manual

Măsurarea nivelului trebuie activată cu numărul "1". 

comandă efectuează automat o măsurătoare. Odată ce procesul este complet, ap

surarii nivelului  

Pentru a dezactiva măsurarea nivelului și pentru a permite ciclurilor să revină la func

o manieră dependentă de timp, va trebui să repetați pasul 2 descris mai sus Nivelul de 

uie să fie setat la 0 cm. Recircularea poate rămâne setată la 2 minute.

ă și defecțiuni 

Când senzorul măsoară o valoare mai mică de 40 mbar, pe ecran apare următorul mesaj: 

țiune: nivel de umplere". În acest caz, sistemul revine la funcționarea normal

Cauza acestui lucru este fie un nivel prea scăzut al apei în rezervorul de nămol / 

tampon, fie scurgeri în linia de presiune sau de măsurare. În acest caz, vă recomandăm să 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

are cu unitate de comandă KLplus 

ți elementul din meniu "SERVICE CODE 
i, când vi se solicită, 

ți codul serviciului general. 

ăgeata indicată spre stânga (←) pentru a 
selecta "Setarea măsurării nivelului" și confirmați 

ți nivelul apei b din care se pornește un 
ți apăsând tasta ↵.

și în operarea manuală pentru 

 Unitatea de 

Odată ce procesul este complet, apare valoarea 

ă revină la funcționare 

ți pasul 2 descris mai sus Nivelul de 

Recircularea poate rămâne setată la 2 minute. 

Când senzorul măsoară o valoare mai mică de 40 mbar, pe ecran apare următorul mesaj: 

ționarea normală cu timp 

Cauza acestui lucru este fie un nivel prea scăzut al apei în rezervorul de nămol / 

În acest caz, vă recomandăm să 



7. Func
 
 
 
7. Funcții suplimentare ale 
 
Funcții suplimentare pot fi adă

suplimentar la conexiunea X3 sau X4.
 
Următoarele adăugări sunt disponibile
 
• 
 
• 
 
• ST7 monitor for contactor for 3
 
• 
 
7.1 Conectarea unui dispozitiv de avertizare extern
 
Un dispozitiv de avertizare exter

poate fi conectată prin intermediul ie
 
Detalii suplimentare se găsesc în instruc
 
7.2 Conectarea unui reactor UV
 
Un reactor UV poate fi atașat la controler prin conexiunea ST8.

în instrucțiunile de montaj pentru sistemele UV.

7.3 Precipitarea fosfatului cu ajutorul pompei de dozare
 

Atenție: 

dăunător sănătă

vătămări grave ale ochilor.
 

Există pericol de explozie în co

alil și oxid de etilen
 

Cititi fisa tehnica de securitate asociata
 

Protectie cand se manipuleasa clorura feric

precipitate într

persoanelor neautorizate 

 
Sistemele livrate cu funcția de precipitare a fosfatului sunt dotate cu o pomp

necesară în dulap. Un furtun de aspira
 
Durata de funcționare a pompei peristaltice este determinat

meniul de service. Cantitatea de precipitat adăugată este deci dependentă de timpul stabilit.

Pompa mare Compact are un poten

sumele care pot fi măsurate. Consulta

necesară în fiecare caz.
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Funcții suplimentare ale KLbasic 

ii suplimentare ale KLbasic 

ăugate la unitatea de control prin conectarea unui cablu 

suplimentar la conexiunea X3 sau X4. 

Următoarele adăugări sunt disponibile: 

 

 

T7 monitor for contactor for 3-  

 

Conectarea unui dispozitiv de avertizare externă 

Un dispozitiv de avertizare extern cum ar fi o lampă de avertizare montată

prin intermediul ieșirii plutitoare ST6. 

limentare se găsesc în instrucțiunile de montaj pentru alarme externe.

Conectarea unui reactor UV 

șat la controler prin conexiunea ST8. Detalii suplimentare se găsesc 

țiunile de montaj pentru sistemele UV. 

fosfatului cu ajutorul pompei de dozare 

ție: precipitantul (clorura ferică sau clorura de poliu

dăunător sănătății în caz de înghițire și irită pielea. Există pericolul unor 

vătămări grave ale ochilor. 

Există pericol de explozie în combinație cu metale alcaline, clorur

și oxid de etilenă. Înainte de a utiliza precipitanți fosfați,

Cititi fisa tehnica de securitate asociata! Purtati echipament de 

Protectie cand se manipuleasa clorura ferică.  Depozita

ate într-o zonă sigură, astfel încât acestea să fie inaccesibile 

persoanelor neautorizate și la îndemâna copiilor. 

ția de precipitare a fosfatului sunt dotate cu o pomp

Un furtun de aspirație și un furtun de presiune sunt conectate la pompă.

ționare a pompei peristaltice este determinată de timpul de pompare stabilit în 

Cantitatea de precipitat adăugată este deci dependentă de timpul stabilit.

un potențiometru pentru reglarea ieșirii. Tabelul de mai jos prezintă 

sumele care pot fi măsurate. Consultați aprobarea autorității pentru clădiri pentru suma 

 
 

ugate la unitatea de control prin conectarea unui cablu 

ă în afara dulapului, 

țiunile de montaj pentru alarme externe. 

Detalii suplimentare se găsesc 

precipitantul (clorura ferică sau clorura de poliu-luminiu) este 

Există pericolul unor 

ție cu metale alcaline, clorură de 

ți fosfați, 

Purtati echipament de  

Depozitați recipientele 

o zonă sigură, astfel încât acestea să fie inaccesibile 

ția de precipitare a fosfatului sunt dotate cu o pompă peristaltică 

furtun de presiune sunt conectate la pompă. 

ă de timpul de pompare stabilit în 

Cantitatea de precipitat adăugată este deci dependentă de timpul stabilit. 

Tabelul de mai jos prezintă 

ădiri pentru suma 
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Pentru punerea în funcțiune a 

mecanismului de precipitare, recipientul 

cu dispozitivul precipitant trebuie să fie 

adăpostit într-un loc fără înghe

exemplu, dulapul mașinii sau camera 

de plantă). Un suport special este 

disponibil pentru cazarea în cupola 

rezervorului. 
 
 
Furtunurile de presiune și de aspirație 

trebuie de asemenea protejate 

împotriva înghețului. Furtunul de 

presiune trebuie introdus în reactorul 

SBR și trebuie plasat în reactor astfel 

încât orificiul de ieșire să fie deasupra 

bazinului reactorului, asigurând astfel 

că precipitantul cade direct în apele 

reziduale care trebuie tratate și nu 

umezesc elementele structurale (chimic 

agresiv: pericol de deteriorare a 

elementelor structurale!). 

Orificiul de evacuare nu trebuie să fie sub
 

 

 Alimentați furtunul de aspira

asigura aspirația din baz

 Conectați furtunurile de asp

piulițele capace.

 Porniți pompa de fosfat prin intermediul meniului “Operatie manuala” 

precipitantul este aspirat corect. Schimbati racordurile furtunului, dac

 Furtunul de aspirație poate fi echipat op
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țiune a 

mecanismului de precipitare, recipientul 

cu dispozitivul precipitant trebuie să fie 

un loc fără îngheț (de 

șinii sau camera 

ecial este 

disponibil pentru cazarea în cupola 

și de aspirație 

trebuie de asemenea protejate 

Furtunul de 

presiune trebuie introdus în reactorul 

și trebuie plasat în reactor astfel 

ă fie deasupra 

bazinului reactorului, asigurând astfel 

că precipitantul cade direct în apele 

și nu 

umezesc elementele structurale (chimic 

agresiv: pericol de deteriorare a 

u trebuie să fie sub-îmbinat în apă!

i furtunul de aspirație în recipientul precipitant suficient de departe pentru a 

ia din bază.

i furtunurile de aspirație și presiune la duzele furtunului pompei 

i pompa de fosfat prin intermediul meniului “Operatie manuala” 

precipitantul este aspirat corect. Schimbati racordurile furtunului, dac

ie poate fi echipat opțional cu o duză de aspirație.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control and machine cabinet 

Precipitant pump (controlled) 

Precipitant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suction 
 
 
Pressure line 

from switch 

cabinet 

n recipientul precipitant suficient de departe pentru a 

i presiune la duzele furtunului pompei și fixati-le cu 

i pompa de fosfat prin intermediul meniului “Operatie manuala” și verificați dacă 

precipitantul este aspirat corect. Schimbati racordurile furtunului, dacă este necesar.

ie.
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SR 18 pompa de precipitare, 

 capacitate: 18 ml/min 
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. Funcții suplimentare ale KLbasic 

  Valori de referin

  
reglarea performan
pompei 

   

  P 
   

  1 
   

  2 
   

  3 
   

  4 
   

  5 
   

  6 
   

  7 
   

  8 
   

pompa de precipitare,  
  9 
   

Compact precipitant 
  

 10 
   
   

  11 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori de referință pentru  
reglarea performanțelor 

 

[ml/min] 
 

[ml/min] 
 

1,5 
 

5,5 
 

11,0 
 

15,0 
 

19,0 
 

22,5 
 

26,0 
 

30,5 
 
 

35,0 
 
 

37,5 
 



 

 
 
 

8. Operare și întreținere 
 

În calitate de operator al unei 

funcționarea fără defecțiuni. Aproape toate defectele de func

performanțelor de epurare a instala
 

Prin urmare, orice defecțiuni trebuie s

îndepărtate de dvs. sau de un mecanic calificat de 
 

8.1 Sarcinile operatorului 
 

Valorile măsurate, abaterile de la valorile de referin

introduse într-o carte de opera

jurnal de operații. Următoarele inspec

defecte: 

Inspectare zilnică  
 

• Este necesar să verificați dac

monitorul de funcționare este iluminat verde și nu se poate auzi semnal de avertizare.

afișează o eroare conform descrierii din 

defecțiuni, vă rugăm să citi

defecțiunilor afișate sau, dac

Inspecții săptămânale (inspec
 Verificați nivelul apei. Nu trebuie să existe nicio intrare necontrolată a nămolului în 

camera SBR


 Verificati prizele și prizele de blocaj (inspec


 Citiți orele de funcționare pentru compresorul de aer (ore de fu
ventilația (Valva 2), returul n
Notati citirile din jurnalul de operatii.

 
 Verificați funcția sifoanelor și ventilația prin setarea "Mod manual"


Inspecții lunare 
 

 Verificarea vizuală a n


 Verificați prizele și prizele de blocaj (inspec


 Citiți orele de funcționare pentru compresorul de aer (ore de func
ventilația (Valva 2), returul n
Notați citirile din jurnalul de opera


 Inspectarea filtrului de aer: 

 
Filtrul ventilatorului dulapului de comandă (grila de ventila

peretele carcasei în cazul dulapului i

trebuie inspectată și curățată / înlocuită, după caz.
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 stații de epurare a apelor reziduale, sunteți obligat s

Aproape toate defectele de funcționare conduc la o dete

a instalației. 

iuni trebuie să fie recunoscute într-un stadiu incipient 

rtate de dvs. sau de un mecanic calificat de întreținere.  

Sarcinile operatorului  

baterile de la valorile de referință și defectele de funcționare trebuie 

o carte de operații. Autoritatea pentru apă poate solicita inspectarea acestui 

Următoarele inspecții trebuie efectuate pentru a garanta funcționarea

ți dacă instalația funcționează corect. Acesta este cazul dacă 

ționare este iluminat verde și nu se poate auzi semnal de avertizare.

ă o eroare conform descrierii din capitolul Controlul instalației. În cazul unei 

ă rugăm să citiți ecranul LCD și să anunțați personalul de service al 

țiunilor afișate sau, dacă este posibil, să remediați-l singur. 

(inspecțiile săptămânale nu sunt stipulate, dar sunt recomandate)
Nu trebuie să existe nicio intrare necontrolată a nămolului în 

i prizele de blocaj (inspecție vizuală)

ionare pentru compresorul de aer (ore de funcționare totale), 
ia (Valva 2), returul nămolului (Valva 4) și, dacă este necesar, celelalte unit

Notati citirile din jurnalul de operatii.

ți funcția sifoanelor și ventilația prin setarea "Mod manual"

a nămolurilor tulbure, a norilor sau a decolorării 

i prizele de blocaj (inspecție vizuală)

ionare pentru compresorul de aer (ore de funcționare totale), 
ia (Valva 2), returul nămolului (Valva 4) și, dacă este necesar, celelalte unitati. 

i citirile din jurnalul de operații.

Inspectarea filtrului de aer: 

Filtrul ventilatorului dulapului de comandă (grila de ventilație din stânga și din dreapta în 

peretele carcasei în cazul dulapului interior și din partea din spate în cazul dulapului exterior) 

ă / înlocuită, după caz.
 

ții de epurare a apelor reziduale, sunteți obligat să vă asigurați 

ționare conduc la o deteriorare a 

un stadiu incipient și trebuie 

și defectele de funcționare trebuie 

Autoritatea pentru apă poate solicita inspectarea acestui 

ții trebuie efectuate pentru a garanta funcționarea fără 

Acesta este cazul dacă 

ționare este iluminat verde și nu se poate auzi semnal de avertizare. Se 

În cazul unei 

țați personalul de service al 

ipulate, dar sunt recomandate) 
Nu trebuie să existe nicio intrare necontrolată a nămolului în 

ionare totale), 
este necesar, celelalte unități. 



rii în priză.

ionare totale), 
este necesar, celelalte unitati. 

ție din stânga și din dreapta în 

și din partea din spate în cazul dulapului exterior) 



 

 
 
 
Aceasta necesită îndepărtarea grilei din exteriorul dulapului. Dispozitivul de fixare a clipului 

poate fi eliberat apăsând ușor cu o șurubelniț

nu este fixat în arborele de ventila

filtrul compresorului de aer trebuie cură

de condițiile atmosferice în timpul utiliz

procedați conform instrucțiunilor din documentele de service ale produc

conținute în Anexă. 
 

– Inspectarea precipitatorului de fosfa
pompei de precipitare și nivelul de umplere al rezervorului de precipitare,
 

– Verificarea funcțional
 
 
 

8.2 Golirea nămolului 
 

Specialistul în întreținere măsoară nivelul nămolului colectat în rezervorul de nămol folosind un 

sifon de umplere a nămolului. Instala

rezervorului de nămol să fie de obicei suficient timp de 12 luni

permanentă cu sarcină maximă 

întreținere Această perioadă este extinsă în mod corespunzător sub sarcină mai mică.

conformitate cu DIN, se aplică "îndepărtarea nămolu

o creștere a nămolului în timpul între

trebuie să se țină seama de nămolul plutitor atunci când se efectuează măsurători. Nămolul 

trebuie să fie eliminat cel târziu atunci când rezervorul de nămol este 70% plin. Operatorul 

trebuie să dispună de eliminarea nămolului.

În cazul în care întreținerea și îndep

după întreținere. Eliminarea nămolului trebu

urmați instrucțiunile companiei dvs. de specialitate aici.

Punctele de curgere trebuie notate pentru îndepărtarea nămolului:
 
 In primul rând, nămolul plutitor este aspirat la suprafa

este aplicată de fundul carierei.

 Trebuie să ramână o cantitate rezidual

inferioarî a rezervorului de decantare preliminar

 După golire, rezervorul preliminar de decantare trebuie reumplut cu ap

proaspătă!!
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Aceasta necesită îndepărtarea grilei din exteriorul dulapului. Dispozitivul de fixare a clipului 

șor cu o șurubelniță, iar grila poate fi scoasă manual. Filtrul de filtru 

nu este fixat în arborele de ventilație prin nici un alt mijloc și poate fi scuturat sau suflat. Când 

filtrul compresorului de aer trebuie curățat sau înlocuit, depinde de gradul de contaminare cauzat 

țiile atmosferice în timpul utilizării. Pentru a inspecta sau înlocui filtrul de pe compresor, 

ți conform instrucțiunilor din documentele de service ale producătorului c

spectarea precipitatorului de fosfați (dacă există): verificarea func
și nivelul de umplere al rezervorului de precipitare, 

țională a indicatorului de avertizare a defecțiunilor la rețea.

ăsoară nivelul nămolului colectat în rezervorul de nămol folosind un 

Instalația cu aprobare DiBt este proiectată astfel încât spa

rezervorului de nămol să fie de obicei suficient timp de 12 luni în condiții de funcționare 

permanentă cu sarcină maximă și cu respectarea tuturor obligațiilor de întreținere și de 

Această perioadă este extinsă în mod corespunzător sub sarcină mai mică.

conformitate cu DIN, se aplică "îndepărtarea nămolului după necesități", adic

ămolului în timpul întreținerii, instalația trebuie oprită în acest scop.

ă seama de nămolul plutitor atunci când se efectuează măsurători. Nămolul 

inat cel târziu atunci când rezervorul de nămol este 70% plin. Operatorul 

trebuie să dispună de eliminarea nămolului. 

ținerea și îndepărtarea nămolurilor coincid, nămolul trebuie îndepărtat 

molului trebuie menționată în cartea de opera

ți instrucțiunile companiei dvs. de specialitate aici. 

Punctele de curgere trebuie notate pentru îndepărtarea nămolului: 

molul plutitor este aspirat la suprafață, apoi conducta de asp

de fundul carierei.

o cantitate reziduală de apă (aproximativ 10 cm) 

a rezervorului de decantare preliminară.

golire, rezervorul preliminar de decantare trebuie reumplut cu ap

 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta necesită îndepărtarea grilei din exteriorul dulapului. Dispozitivul de fixare a clipului 

ă, iar grila poate fi scoasă manual. Filtrul de filtru 

ție prin nici un alt mijloc și poate fi scuturat sau suflat. Când 

e de gradul de contaminare cauzat 

ării. Pentru a inspecta sau înlocui filtrul de pe compresor, 

ătorului compresorului 

ă există): verificarea funcției 

țiunilor la rețea. 

ăsoară nivelul nămolului colectat în rezervorul de nămol folosind un 

ă astfel încât spațiul 

ții de funcționare 

și cu respectarea tuturor obligațiilor de întreținere și de 

Această perioadă este extinsă în mod corespunzător sub sarcină mai mică. În 

ți", adică dacă se constată 

ă în acest scop. De asemenea, 

ă seama de nămolul plutitor atunci când se efectuează măsurători. Nămolul 

inat cel târziu atunci când rezervorul de nămol este 70% plin. Operatorul 

ărtarea nămolurilor coincid, nămolul trebuie îndepărtat 

ă în cartea de operații. De asemenea, 

conducta de aspirație 

(aproximativ 10 cm) în partea 

golire, rezervorul preliminar de decantare trebuie reumplut cu apă 



 
 
 
8.3 Întreținerea de către un expert 
 
Întreținerea trebuie să fie executată de cel pu

luni) de către o companie autorizată (firma de exper

aleasă. De asemenea, sunt aplicabile intervalele de timp 

descărcare de gestiune din partea autorită

instalației trebuie să încheie un contract de între

Următoarele sarcini trebuie executate în cadrul domeniului de între
 Inspectarea manualului de operare 

obiectiv-performanță)


 Controlul filtrului de aer al compresorului de a

orificilor de evacuare ale dulapului de comutare



 Întreținerea compresorului de aer 

(Vezi atașamentele)!


 Control funcțional al ma

instalației, cum ar fi: ventilator, lifter, unitate de comand

și baterie al dispozitivului de avertizare privind 

 

 Controlul nivelului de n

operatorul trebuie sa ini

punctul 8.1)
 

 Executarea lucrărilor generale de cura
stării componentelor instala
bazinului de aerare

 
 
 
 
 

 
Companiile de experți sunt companii independente de operatorul instalației; pe baza preg

vocaționale și a participării la măsurile de calificare pertinente, personalul lor (

expert) are calificarea necesară pentru operarea 

reziduale mici.
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tre un expert în întreținere  

ă fie executată de cel puțin o dată pe an (la intervale de aproximativ 4/6 

luni) de către o companie autorizată (firma de experți) 1 în funcție de clasa de evacuare 

De asemenea, sunt aplicabile intervalele de timp și sarcinile cerute în aprobarea de 

descărcare de gestiune din partea autorității locale de apă. În acest scop, proprietarul 

ă încheie un contract de întreținere cu un expert calificat.

Următoarele sarcini trebuie executate în cadrul domeniului de întreținere: 
Inspectarea manualului de operare și verificarea funcționării normale (compararea 



Controlul filtrului de aer al compresorului de aer și verificarea aliment

orificilor de evacuare ale dulapului de comutare

inerea compresorului de aer în conformitate cu prevederile produc



ional al mașinii de lucru importante, electronice și al altor componente ale 

iei, cum ar fi: ventilator, lifter, unitate de comandă, supape, dispozitiv de alarm

i baterie al dispozitivului de avertizare privind întreruperea aliment

ntrolul nivelului de nămol din bazinul de depozitare a nămolului. Dac

operatorul trebuie sa inițieze descărcarea nămolului (pentru instruc

rilor generale de curațenie: ex. Eliminarea depozitelor, inspectarea 
rii componentelor instalației, controlul suficientei aerisiri și dezaerare, verificarea 

ți sunt companii independente de operatorul instalației; pe baza preg

ării la măsurile de calificare pertinente, personalul lor (

expert) are calificarea necesară pentru operarea și întreținerea instalațiilor de tratare a apelor 

 
 
 
 
 
 

 

ă pe an (la intervale de aproximativ 4/6 

e clasa de evacuare 

și sarcinile cerute în aprobarea de 

În acest scop, proprietarul 

ere cu un expert calificat. 

 
rii normale (compararea 

i verificarea alimentării cu aer și a 

n conformitate cu prevederile producătorului. 

i al altor componente ale 

, supape, dispozitiv de alarmă 

ntreruperea alimentării

molului. Dacă este necesar, 

molului (pentru instrucțiuni, a se vedea 

enie: ex. Eliminarea depozitelor, inspectarea 
i dezaerare, verificarea 

ți sunt companii independente de operatorul instalației; pe baza pregătirii 

ării la măsurile de calificare pertinente, personalul lor (personalul 

și întreținerea instalațiilor de tratare a apelor 



 
 
 

 Analiza bazinului de aerare


 Concentrația de oxigen

funcționare ale compresorului


 Porțiunea de nămol 


 Dacă volumul de n
trebuie mărit



 Eșantionarea de la priza 


 Temperatura apei de canalizare


 Substanțe sedimentatoare


 Valoarea ph-ului,


 Miros ,


 Culoare,


 Transparența apei
 BOD5 (la fiecare a doua 


 Valoarea COD,
 NH4-N (dacă este necesar
 Nanorg (dacă este necesar


 P (dacă este necesar

 
 
 
Lucrările de întreținere executate, precum și eventualele daune g

efectuate și alte măsuri trebuie să fie rezumate de către compania de între

de întreținere. Se atașează un formular coresp

asemenea documentate în raportul de între

înmânat operatorului instalației, astfel încât s

la cerere. Raportul de întreținere trebuie atașat manualului de operare. Mențineți manualul de 

utilizare gata și accesibil.
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Analiza bazinului de aerare:

ia de oxigen (O2/l > 2 mg), dacă este necesară ajus

ionare ale compresorului

mol în volum ( < 400 ml/l),

volumul de nămol depășește 400 ml/l, durata de descărcare a n
rită după coordonarea cu Otto Graf GmbH



antionarea de la priza și analiza următoarelor valori:

Temperatura apei de canalizare,

e sedimentatoare,

,

a apei,

la fiecare a doua întreținere),

este necesar),

este necesar),

este necesar).

ținere executate, precum și eventualele daune găsite, măsurile de repara

ăsuri trebuie să fie rezumate de către compania de între

ă un formular corespunzător. Rezultatele inspec

asemenea documentate în raportul de întreținere. Raportul de întreținere trebuie s

ției, astfel încât să poată fi înaintat autorității responsabile cu apa, 

ținere trebuie atașat manualului de operare. Mențineți manualul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ajustarea orelor de 

rcare a nămolului 

ăsite, măsurile de reparații 

ăsuri trebuie să fie rezumate de către compania de întreținere într-un raport 

unzător. Rezultatele inspecțiilor trebuie de 

ținere. Raportul de întreținere trebuie să fie 

ții responsabile cu apa, 

ținere trebuie atașat manualului de operare. Mențineți manualul de 



9. Indica
 
 
 
9. Indicații privind defec

 
Defectele tehnice ale funcțion

și acustic. Semnalul de defecțiune acustic

tastei. . Indicarea defecțiunii optice este confirmat

În cazul în care sursa de alimentare nu func

conectat la rețea, emite o alarm

lucru, nu se poate face nicio confirmare.
 
9.1 Afisarea defecțiunilor pe a

 
 Indicarea defecțiunilor ca text 
 Ledul de control al func

 

Afisaj LCD 

KLbasic 

 

KLplus  
   

   

   

   
   
Nici un afișaj, făra 
lumină 

 

Nici o indica 

  afișare  

   
   

   
   

   
Nici un afișaj, 
lumina verde 

  

  
   
   

Setează ceasul  Setează ceasul
   
   

Eroare  **Error** 
Compresor  Eroare compresor

   
   

   

Valva 1  **Error** 

Error  Valve 1  
   

   

   
   

 
 
Valva 2  **Error** 
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ii privind defecțiunile și repararea defecțiunilor 

ționării instalației (eșecul unui agregat) sunt indicate 

țiune acustică a unității de comandă poate fi oprit prin apăsarea 

țiunii optice este confirmată numai după o presare

În cazul în care sursa de alimentare nu funcționează, un detector integrat, care nu este 

țea, emite o alarmă care alternează cu un semnal vizual. Dacă se întâmplă acest 

lucru, nu se poate face nicio confirmare. 

iunilor pe afisaj 

unilor ca text în afișajul cu cristale lichide
Ledul de control al funcționării este “ROȘU”

  

Cauza posibilă 
Cum s
defecț

  

 
  Verifica
alimentare la

 
instalația și unitatea de 
comandă

   Verifica

Alimentarea electrică 
F1 la linia de alimentare

Nici o indicație de  
  Verifica
întrerupîntreruptă 

  (pozi

 - Un tampon gol va duce 
 la întreruperea curentului

 
dar nu se va sesiza nici 
acustic nici optic. 

  

Nu există nici o 
baterie în  Opriți 
Compartimentul  Dupa 10 secunde 
Unității de comandă   

  

ceasul Ceas/data nu s-a   Seta
stabilit ajutorul meniului

  

 Compresor inoperativ 
 Verificati siguran
principal

Eroare compresor Nu primește curent  Verifica
 manual 

 

  

   Verifica

Valva1 inoperativă 
manual 

 

 Verifica 

 a consumatorului
  

 Valva 2 inoperativă  Verifica
  

iunilor 

agregat) sunt indicate și optic 

ă poate fi oprit prin apăsarea 

ă numai după o presare  a doua oară.  

ă, un detector integrat, care nu este 

Dacă se întâmplă acest 

Cum să eliminați 
țiunea 

Verificați sursa de 
alimentare la 

ția și unitatea de 
comandă 

Verificați siguranța fină  
F1 la linia de alimentare 
Verificați poziția 

ntrerupătorului principal 
(poziția 1) 

Un tampon gol va duce  
ntreruperea curentului 

dar nu se va sesiza nici 
acustic nici optic.  

i și porniți din nou 
Dupa 10 secunde  

Setați data și ora cu  
orul meniului 

Verificati siguranța 
principală F1 

Verificați compresorul  
manual  

Verificați valva 1  
manual  

Verificați siguranța fuzibilă 
consumatorului F2  

Verificați valva 2 



9. Indicații de defec
 

Afisaj LCD  

KLbasic 
 

KLplus  
   

Error  Valve 2 

   
   
   

Valva 3  **Error** 

Error  Valva 3  
   

   

   
   

Valva 4  **Error** 

Error  Valva 4  
   

   

   
   

-  **Error** 

  Dosing pump
  “Pompa de dozare”
   
   

-  **‟Error**
  UV light   

  “lumina UV”
   

-  **Error** 
  Min. level  

   

   

   

-  Atenție  
  suprasaturare
   
   
   

   
   

-  Temperature max
  “Temperatura 

  Maximă” 
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Cauza posibilă Cum s
  

 manual 

  Verifica
 consumatorului F2
  

   Verifica

Valva 3 inoperativă 
Manual

 

 Verificati siguranta fuzibila a 

 consumatorului F2
  

   Verifica

Valva 4 inoperativă 
manual 

 

 Verifica 

 consumatorului F2
  

   Verificati pompa de dozare 

Dosing pump Pompă de dozare manual 
“Pompa de dozare” inoperativă  verifica

 pentru coturi, 
  

‟Error**   Verifica
Lumina UV inoperativă durata ei de via

 

 “lumina UV”  
  

 Linia de aer  
 Verificati furtunul pentru Min. level comprimat netezită  

de la unit. de comandă zone nep
la încarcătorul de 
încărcare  

Ex. Furtun liber  

- Nivelul apei din camera  
suprasaturare 1 este prea mare 

- Verifica
-  Linia de aer comprimat pentru 

este blocată, 
ex.datorită blocării 
unui furtun  

  

Temperature max  Aerarea cabinetului  Verifica
“Temperatura  inoperativă aerării cabinetului

  Filtrele din cabina   Verifica
și din compresor  cabinet
sunt poluate 

 AsiguraLumina directă a  
locaț

soarelui pe cabină  
 Asigura 

 

 Temperaturile   Verifica
compresorulexcesive pentru  

 

pornirea ventilatorului  Verifica
de racire și temp.  manual 
maximă excesivă   Compania de 

trebuie ssunt setate în meniul  

Cum să eliminați defecțiunea 

manual  

Verificați siguranța fuzibilă a 
consumatorului F2 

Verificați valva 3  
Manual 

Verificati siguranta fuzibila a 
consumatorului F2 

Verificați valva  
manual  

Verificați siguranța fuzibilă a 
consumatorului F2 

Verificati pompa de dozare  

manual  

verificați furtunul de dozare  
entru coturi, îndoituri, etc 

Verificați lumina UV și  
urata ei de viață ramasă  

Verificati furtunul pentru  
zone neperforate  

Verificați clemele de furtun 
tru îndoituri 

Verificați funcționalitatea  
rii cabinetului 

Verificați filtrul de aer în  
cabinet 

Asigurați umbra pentru  
ție 

Asigurați aer rece 

Verificați filtrul de aer în  
compresorul de aer  

Verificați compresorul de aer 
manual  
Compania de întreținere 

trebuie să verifice starea  



9. Indicații de defec
 

Afisaj LCD  

KLbasic 
 

KLplus  
   

   

   
   
   

  **Error** 

  temperature sensor

  
“Senzor de 
temperatur

   
   

   
   

   
   
   

   

   

   
   
   

Eroare la rețea   **‟Error**

  Power failure
  “Pana de curent” 

   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  **‟Error**
  Modem 
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Cauza posibilă Cum s 
   

 de service temperaturilor

 Compresorul de   
 aer este defect   
   

  Senzorul de  Asigur

temperature sensor  
temperatură 
lipsește  între unitatea de comand

“Senzor de 
temperatură” 

Senzor de 
temperatură și senzorul de temperatur

 nu este asamblat  apoi deconecta
 

comand corect 
 

timp de 10 secunde,  
 Senzorul de  Reporni temperatură   

există      este stricat  

  temperatur
   
   

‟Error** - Pană de curent 
- Astepta
aliment

Power failure  Sistemul este oprit   Porniț
“Pana de curent”   prin intermediul  intermediul 


comutatorului 
principal principal

 Nu există tensiune   Verifica
 la comutatorul  la cabinetul de comutare
 cabinet   


 Localiza

Întrerupătorul  declan
 de curent rezidual  de curent rezidual 
 a declanșat  (cauza posibil
  electroma
   
  

‟Error**  Bateriile din modul  Astepta
 Nu sunt complet  să se 
 încărcate  

 Modemul nu are  
 Conecta

  Tensiunea 
principală   

 Nu există SIM card  
 Introduce

  în modem   

   
 

Cum să eliminați defecțiunea 

emperaturilor.  

Asigurați conexiunea corectă 

ntre unitatea de comandă  

i senzorul de temperatură,  
apoi deconectați unitatea de  
comandă (deconectați-o)  
timp de 10 secunde,   
Reporniți-o, verificați dacă  

ă o eroare “senzor de  
temperatură” afișat pe ecran 

Asteptați o întrerupere a 
alimentării  

ți din nou sistemul prin 
intermediul întrerupătorului 

principal 

Verificați cablul de alimentare  
la cabinetul de comutare 

Localizați și reparați cauza  
eclanșării întrerupătorului 

de curent rezidual  
(cauza posibilă: supapa  
electromagnetică defectă) 

Asteptați 5 minute ca bateriile 
se încarce 

Conectați modemul la rețea 

Introduceți SIM card 



9. Indicații de defec
 

Afisaj LCD  
 

KLbasic KLplus 
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Cauza posibilă  
Cum s
defecț

   
- Cartela SIM 

nu este 
conectată la 
rețea 

 
- Așteptați pân

cardul s
altfel localiza
astfel încât recep
fie posibilă.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum să eliminați 
țiunea 

șteptați până când 
cardul s-a înregistrat, 
altfel localizați antena 
astfel încât recepția să 
fie posibilă.



9. Indica
 
 
9.2 Nivele neobisnuite de ap
 

A apărut o eroare  
   

Nivelul apei în 
bazinul de pre-tratare 
este neobișnuit de 
mare,  
în bazinul de activare 
nivelul apei este 
normal. 

Ridicatorul supapei 1 este
neactivat.
Setarea timpului de 
pompare
pentru
scurt.
Încărcătorul de încărcare 
este
Linia de alimentare cu aer 
a încărcătorului de încărcare 
este neetan

 
 
 
   

Nivelul apei în bazinul 
de tratare și de activare 
este neobișnuit de 
ridicat. 

Sta
execut
  Set
incorecte
Înc
congestionat
Furtunul de aer care duce 
la înca
 -Unitatea de comand
defectat
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
   

Stația de pompare este 
mirositoare și apa de 
canalizare este tulbure 
sau decolorată. 

 Cantitatea insuficientă de 
aer care intră în
instala
Aerisire inegală din 
cauza unei unită
membrană defectă

 
 


  
  
   

Aerarea pare a fi 
neuniformă, iar în unele 
locuri se formează bule 
mari de aer. 

Unitatea de membrană este 
defect
.Sigiliul barului de aerisire 
este neetan

   

Supapele magnetice 
scot un sunet 
neobișnuit de tare când 
sunt comutate. 

Scaunul supapei 
magnetice este murdar.
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Nivele neobisnuite de apă – Repararea defecțiunilor  

Cauza posibilă  Cum să elimina
  

Ridicatorul supapei 1 este
neactivat. 

Setarea timpului de 
pompare
pentru lifterul 1 este prea 
scurt. 

Încărcătorul de încărcare 
este congestionat. 

Linia de alimentare cu aer 
a încărcătorului de încărcare 
este neetanșă.

Activați supapa 1 prin 
manuală și verificați funcția lifterului
Perioada de valabilitate pentru 
supapa 1 sa fie majorata
de servicii 
- Bateria de pre-tratare sa fie
și încărcătorul curat
Apelați pompa de tratare prealabil
și conectați furtunuril

  

Stația de epurare se 
execută pe modulul vacation 

Setările de control sunt 
incorecte 

ncărcătorul este 
congestionat

Furtunul de aer care duce 
ncarcator are scurgeri  

Unitatea de comandă este 
defectată  

Opriți funcționarea modului vacation 
( a se vedea punctul 5.3)
Verificați setările de control cu 
ajutorul personalului calificat
Reactorul SBR trebuie pompat 
curățătorul curățat
Reactorul SBR trebuie pompat 
făcute etanșarea furtunurilor 
Contactați compania de service
 
 
 
 


  

Cantitatea insuficientă de 
aer care intră în 
instalație.  
Aerisire inegală din 
cauza unei unități de 
membrană defectă 

 Perioada de garan
crescută de compania de servicii 
 
 
Verificați impresia vizibil
contactați compania de întreținere

 
 


 

 
  

Unitatea de membrană este 
defect

Sigiliul barului de aerisire 
este neetanșat. 

Contactați compania de 
întreținere/service
Contactați compania de 
întreținere/service

  

Scaunul supapei 
magnetice este murdar.

Deșurubați și cur
magnetică

  

iunilor 

eliminați defecțiunea 

ți supapa 1 prin acționare 
și verificați funcția lifterului 

Perioada de valabilitate pentru 
supapa 1 sa fie majorata de compania 

tratare sa fie pompată 
i încărcătorul curat 

ți pompa de tratare prealabilă 
ți furtunurile

ionarea modului vacation 
( a se vedea punctul 5.3) 

rile de control cu 
ajutorul personalului calificat

Reactorul SBR trebuie pompat și 
at 

rul SBR trebuie pompat și 
area furtunurilor  

i compania de service 

garanție trebuie 
crescută de compania de servicii  

ți impresia vizibilă a aerării, 
ți compania de întreținere 

ți compania de 
/service 
ți compania de 
/service

șurubați și curățați supapa 



9. Indica

 
 
 
9.3 Defecțiuni posibile la supapele 
 
 

Observații 
 

Ancora nu face contact. 

 
 
 
 

 
 

Valva nu se închide. 

 
 

Valva nu se deschide 
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iuni posibile la supapele electromagnetice 

Cauze posibile 
  

 Tensiunea conectată este întreruptă sau insuficientă

 Solenoid defect 

 Ancora blocată în spațiul murdar al tuburilor. Dac
nu atinge poziția finală a cursei, atunci câ
este excitată, acest lucru va duce în curând la defectarea 
bobinei (datorită temperaturii termice 
suprasarcina). 

 
 
 

  Tensiune nominală diferită de tensiunea bobinei
  

 Ancora blocată 

  Tensiunea nominală este încă prezentă
  

 Tensiunea nominală nu este prezentă

 Solenoid defect 

  Tensiune nominală diferită de tensiunea bobinei
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ții de defecțiuni și remedierea defecțiunilor 

Tensiunea conectată este întreruptă sau insuficientă 

țiul murdar al tuburilor. Dacă ancora 
ă a cursei, atunci când bobina AC 

este excitată, acest lucru va duce în curând la defectarea 
 

Tensiune nominală diferită de tensiunea bobinei 

ă este încă prezentă 

 

Tensiune nominală diferită de tensiunea bobinei 



 
 
 
 Instrucțiuni de utilizare 
 
Numai substanțele cu caracteristici corespunz

evacuate în instalație. 
 
Biocidele, substanțele toxice sau incompatibile din punct de vedere biologic sau 

nedecomodabile nu trebuie să fie încărcate în ins

probleme în procesele biologice.
 
 Apa de ploaie din acoperi
  
 Diverse tipuri de apă (de ex. Apa de scurgere),
 

 Reziduurile solide și lichide din c


 Apa de canalizare comercial

comparabilă cu apa uzat

 Produse chimice, farmaceutice, uleiuri minerale, solven

 Apa rece,


 Substanțe daunătoare, cum ar fi resturile alimen

pungi de filtru pentru cafea, capace de sticla 

 Lapte și produse lactate


 Apa de scurgere a piscinelor 


 Cantități mai mari de s
 
 

 
Dacă se acumulează cantități mai mari de uleiuri s

limpezească apa reziduală care con

instalația de tratare a apelor reziduale (Atenție: în separatorul de gr

materii fecale!).
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10. Instrucțiuni de utilizare  

utilizare  

ele cu caracteristici corespunzătoare apei uzate menajere se presupun

țele toxice sau incompatibile din punct de vedere biologic sau 

nedecomodabile nu trebuie să fie încărcate în instalație, deoarece acestea cauzeaz

probleme în procesele biologice. Următoarele, în special, nu trebuie evacuate în instala

Apa de ploaie din acoperișuri sau curți, 

Diverse tipuri de apă (de ex. Apa de scurgere), 

ichide din creșterea animalelor,

mercială sau agricolă, cu excepția cazului în care este 

cu apa uzată de canalizare 

Produse chimice, farmaceutice, uleiuri minerale, solvenți,

toare, cum ar fi resturile alimentare, materialele plastice 

pungi de filtru pentru cafea, capace de sticla și alte articole de uz casnic

i produse lactate

Apa de scurgere a piscinelor 

i mai mari de sânge.

ți mai mari de uleiuri sau grăsimi vegetale, se recomandă să se 

limpezească apa reziduală care conține unsoare într-un separator de grăsimi care precede 

ția de tratare a apelor reziduale (Atenție: în separatorul de grăsimi nu se pot degaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ătoare apei uzate menajere se presupun a fi 

țele toxice sau incompatibile din punct de vedere biologic sau 

ție, deoarece acestea cauzează 

Următoarele, în special, nu trebuie evacuate în instalație: 

n care este 

tare, materialele plastice și sanitare, 

i alte articole de uz casnic

au grăsimi vegetale, se recomandă să se 

un separator de grăsimi care precede 

ăsimi nu se pot degaja 



 
Următoarea diagramă enumer

de tratare a apelor reziduale: 

Substanțe solide sau 
lichide care nu trebuie 
evacuate în chiuvetă sau în 
toaletă: 
 

 

 

 
  

Cenușa 
  

Chimicale 
  

Dezinfectanți 
  

Vopsea 
  

  

Foto-chimice 
  

  

Ulei de prăjire 
 

  

Plasture adeziv 
  

Litiera pisici  
  

Țigarete 
  

Prezervative  
  

Pluta 
  

Produse lacuite  
  

  

Produse farmaceutice 
  

  

Ulei de motor 
  

  

Deșeuri care conțin ulei 
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enumeră substanțele individuale care nu trebuie evacuate 

 

  

Efectul lor: Unde sa le ducem:
  

  
  

Nu se descompune Coș de gunoi
  

Contaminarea apei de canalizare 
Punctul de colectare a 
gunoiului

  

Ucide bacteriile Nu le folosi
  

Contaminează apa de canalizare Districtul 
gunoiului 

  

Contaminează apa de canalizare Districtul de colectare a 
gunoiului 

  

Cauzează sedimente în țevi și duce 
la congesții 

Coș de gunoi
 

  

Congresează țevi Coș de gunoi
  

Congresează țevi Coș de gunoi
  
Cauzează sedimente în statia de 
pompare Coș de gunoi

  

Blochează și aglomerează țeava  Coș de gunoi
  
Cauzează sedimente în stația de 
pompare Coș de gunoi

  

Contaminează apa de canalizare Districtul de colectare a 
gunoiului 

  

Contaminează apa de canalizare Districtul de colectare a 
gunoiului 

  

Contaminează apa de canalizare Districtul de colectare a 
gunoiului 

  

Contaminează apa de canalizare Districtul de colectare a 
gunoiului 

  
 

ele individuale care nu trebuie evacuate în instalația 

Unde sa le ducem: 

de gunoi 

Punctul de colectare a 
gunoiului 

Nu le folosiți 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

de gunoi 

de gunoi 

de gunoi 

de gunoi 

de gunoi 

de gunoi 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
unoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 



 

 

Substanțe solide sau 
lichide care nu trebuie 
evacuate în chiuvetă sau în 
toaletă: 
 

 

 

 
   

Pesticide 
 
 

   

   

Paintbrush cleansers 
   

   

Produse de curățenie 

  
  

  

Lame de ras 
  
   

Instalații de curățare a 
tuburilor 

  

   

Insecticide 
 
 

   

   

  

Tampoane sanitare 

  
   

Ulei 
comestibil 

 
 

  

  

Resturi de mâncare  
   

Tapet  
   

  

Textile  
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10. Instrucțiuni de utilizare 

  

Efectul lor: Unde sa le ducem:
  

  
  

Contaminează apa de canalizare 

Districtul de colectare a 
gunoiului
 

 

  

Contaminează apa de canalizare 

Districtul de colectare a 
gunoiului

  

  

Contaminează apa de canalizare 
Districtul de colectare a 
gunoiului

face ca țevile și sigiliile să se 
corodeze  

  
  
Risc de vătămare a lucrătorilor din 
sistemul de canalizare și a 
canalizării 

Coș de gunoi
 

  

Asigurați că țevile și sigiliile 
corodează, contaminează apa de 
canalizare 

Districtul de colectare a 
gunoiului

 
  

Contaminează apa de canalizare 

Districtul de colectare a 
gunoiului

  

  

Cauzează congestionări, praf de 
folie de plastic care nu se 
descompune în râuri și lacuri 

 

Coș de gunoi

 
  

Cauzează sedimente și conducte 
aglomerate 

Districtul de colectare a 
gunoiului

 
  
Din cauza congestiilor, atrageți 
șobolani Coș de gunoi

  

Cauzează blocaje  

Districtul de colectare a 
gunoiului

  

  

Cauzează blocaje, se poate opri  
Districtul de colectare a 
gunoiului

stația de pompare   

Unde sa le ducem: 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

de gunoi 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

de gunoi 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

de gunoi 

Districtul de colectare a 
gunoiului 

Districtul de colectare a 
gunoiului 
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Diluanti   Contaminează apa de canalizare 
Districtul de colectare a 
gunoiului 

    

Grit de păsări, gunoi de 
pisică 

Cauzează sedimente și conducte 
aglomerate 

Coș de gunoi 
   

   

Bețisoare de vată Aglomerează stația de pompare Coș de gunoi 
   

Odorizante de toaletă  Contaminează apa de canalizare Nu le utilizați 
   

Pamperși 

 
 
Înfundă conductele Coș de gunoi 

   

Ciment apă Cauzează sedimente, creează 
stratul de beton 

Contactați o firmă de 
experți pentru a o elimina  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Anexa I:
 
11. Anexa I: Formular pentru marcajul sapt
 
Pentru instalațiile cu 3 x întreținere, parametrii relevanți trebuie s

săptămânal, iar pentru instalațiile cu o întreținere de 2x, parametr

înregistrați lunar. 
 

Da
ta

 in
sp

ec
tie

i 

N
ăm

o
l 

în
 e

x
ce

s 

T
u

rb
id

it
at

e 
d

ec
o

lo
ra

re
?

 

 da
 

 nu
 

da
 

 nu
 

da
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Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar

nexa I: Formular pentru marcajul saptămanal/lunar  

țiile cu 3 x întreținere, parametrii relevanți trebuie să fie înregistra

țiile cu o întreținere de 2x, parametrii relevanți trebuie 

C
o

n
d

u
c

ta
 d

e 
In

tr
ar

e/
ie

si
re

?
 

F
ilt

ru
 d

e 
ae

r 
ve

ri
fi

c
at

?
 

 nu
 

nu
 

 da
 

     

 
 

 
Numărul de ore de func

 
 

 

valva 1 valva 2 valva

   

 

 

Formular pentru marcajul săptămânal / lunar

ă fie înregistrați 

ți trebuie 

rul de ore de funcționare  

valva 3 valva 4 total 

  



 

11. Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar
 
 
 

Da
ta

 in
sp

ec
tie

i 

N
am

o
l 

in
 e

x
ce

s 

T
u

rb
id

it
at

e 

d
ec

o
lo

ra
re

?
 

C
o

n
d

u
c

ta
 d

e 
 da

 

 nu
 

da
 

 nu
 

da
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Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar

In
tr

ar
e/

ie
si

re
?

 

F
ilt

ru
 d

e 
ae

r 

ve
ri

fi
c

at
?

 

 nu
 

nu
 

 da
 

     

 
 
 
 
 

 
Numărul de ore de func

 
 

 

valva 1 valva 2 valva

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar 

rul de ore de funcționare  

valva 3 valva 4 total 

  



 

11. Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar
 
 
 

Da
ta

 in
sp

ec
tie

i 

N
am

o
l 

in
 e

x
ce

s 

T
u

rb
id

it
at

e 

d
ec

o
lo

ra
re

?
 

C
o

n
d

u
c

ta
 d

e 
 ye

s 

 no
 

ye
s 

 no
 

ye s  
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Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar

In
tr

ar
e/

ie
si

re
?

 

F
ilt

ru
 d

e 
ae

r 

ve
ri

fi
c

at
?

 

 no
 

no
 

 ye
s 

     

 
 
 
 
 

 
Numărul de ore de func

 
 

 

valva 1 valva 2 valva

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa I: Formular pentru marcajul săptămânal / lunar 

rul de ore de funcționare  

valva 3 valva 4 total 

  



 

12. Timp de întreținere pentru stațiile 
 
 
 
 
12. Timp de întreținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF
Locatie (adresa): 
 
Compania de service:  

Număr de serie: 

 

 
   
Mărimea stației de 
epurare: 

Numele persoanei 
autorizate: 

 

 

Adresa: 

 

 

Cod postal: 

 

 

Instalat de: 

 

 
   
 
 
 
De asemenea, apa de canalizare comercială este evacuată?

Local, fara bucatarie  

Separator de grasimi disponibil

NS 
 
 

  
 
 
 

Starea constructivă (inspecția optic
 

Separarea zidurilor este în regulă

Separation wall betw. SS+B & SBR is

untight 

Observatii: 
  
 
 
Funcționarea controlului asupra p
 

  Nivel incarcare / Valva 1 (rosu
 

 Nivel descarcare / Valva 3 (negru
 

 Dispozitiv de avertizare pentru 
defecțiune (opțional) 
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ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF

ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF

Data service: 

Comanda nr.: 
 

       Nr real de persoane: 

Nr Client.: 

Telefon.: 

Mobil.: 

Operațiunea efectuată: 
 

De asemenea, apa de canalizare comercială este evacuată? nu 

Local, cu bucatarie altele

disponibil 

 

Goliti, daca este necesar 
  

  

ția optică a corpului rezervorului când este umplut):

Separarea zidurilor este în regulă Rezervorul este strâns spre exterior

Separation wall betw. SS+B & SBR is 
Coroziune, urme de rugina

 

 
 

ționarea controlului asupra părților operative importante ale instalației:

Nivel incarcare / Valva 1 (rosu) 

arcare / Valva 3 (negru) 

Dispozitiv de avertizare pentru 

 

 Aerare / Valva 2 (albastru)
 

 Exces namol / Valva 4 (alb) 

 
 

mici de tratare a apelor uzate GRAF 

ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

altele 
 

Goliti, daca este necesar 
 

 

ă a corpului rezervorului când este umplut): 

e strâns spre exterior 

Coroziune, urme de rugina 

ților operative importante ale instalației:

) 

 



 

12. Timp de întreținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF
 
 
 
Alimentarea cu aer / aerarea: 
   

Opt. impres. / aerare: 

Observatii:  
   
 
 
 

Nivelul de stocare a nămolului + tampon:
 
Nivel nămol: 
 

 Operatorul trebuie să inițieze golirea 
 
Reactor SBR: 

Concentrația de oxigen: 
 

Porțiune de nămol în volum: 
 
Observatii: 
 
Unitatea de comandă: 

Model unitate de comanda: 

Incarcare (Valva1): 

Descarcare (Valva 3): 
 
Observatii: 
 
Suflantă 

Model suflanta:  
   

Schimbarea lamelelor (lungimea lamelelor):

Schimb de filtru 

Observatii: 
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ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF

moderat 
intens, circulație clar recunoscut 

bule fine egala 

  
  

de stocare a nămolului + tampon: 

 cm Nivel nămol flotant: 

țieze golirea instalației de tratare a apelor uzate

mg/l (normal aprox. 4
putin 2 mg/l) 

 

ml/l (maxim 400 ml/l)

  

 Σ ore de operare:  
 

Aerare (Valva 2):  
 

Excesc namol (Valva 4):  

  

 Suflanta e în regulă
  

Schimbarea lamelelor (lungimea lamelelor): mm) Schimb de membrane
 Răcirea aerului este în 

regulă  

  
  

 
 
 
 
 

 

ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF 

ție clar recunoscută 

 cm 

ției de tratare a apelor uzate 

(normal aprox. 4-6 mg/lat cel 

400 ml/l) 

Suflanta e în regulă 

Schimb de membrane 

Răcirea aerului este în 
 



 

12. Timp de întreținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF
 
 
 
Timpul de prelevare:  
   

Locul de prelevare: 
 
 

   

   

Exemplu de transport:  
   

Temperatura aerului:  
   

Miros nu

Colorare nu

Turbiditate nu

Substanțe plutitoare deloc

Substanțe uscate  

Namol activ  
  

Substanțe sedimentatoare  
  

BOB5  
  

NH4-N  

Remarci aditionale: 
 

 

Manualul de utilizare disponibil
 

 Programarea a fost modificată:
 

 A fost reparată defecțiunea:
 

 Remarci aditionale: 
 
 
 
 
 
A fi inițiat de operator: 
 

 Operatorul trebuie să acorde aten 
(vezi manualul de operare

 
 Rezervorul este congestionat, operatorul trebuie să asigure golirea.

 
 Goliți rezervorul (golirea bazinului de depozitare a n
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ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF

   Data   
      

  
Arborele de eșantionare  

     

     

  la 4°C   
    

 °C  Temperatura apei: 
      

nu  slab puternic  

nu  slab puternic  

nu  slab puternic 

deloc  cateva multe 

      

  kg DS / m³ Ptotal 
    

   ml / l  pH value 
    

   ml / l COD 
    

   ml / l Ntotal 
     

      

disponibil Întreținerea a fost introdusă în manualul de operare.

Programarea a fost modificată: 

a: 

Operatorul trebuie să acorde atenție substanțelor care nu au voie să fie descărcate
(vezi manualul de operare). 

Rezervorul este congestionat, operatorul trebuie să asigure golirea. 

ți rezervorul (golirea bazinului de depozitare a nămolului). 

Data si semnatura 
 
 
 
 

ținere pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate GRAF 

 Ora 
    

 SBR 
 

camera  

   

 inghetat 
   

 °C 
   

urat pamant 
   

bej maro 
   

opac 

    

    

    
    

    
   

  ml / l 
   

  ml / l 
    

    

ă în manualul de operare. 

ă fie descărcate 
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 Tabelul 1 – Modele și date tehnice 
 

Mărime 
sistem 

Rezervor 
Panou de 
comandă 
interior 

Panou de 
comanda 
exterior 

Model 
compresor 

Furtunuri 
necesare 

38 PE** 2 x 8500 l Tip 2 Tip L DT 4.16 
3 x 13 mm 
1 x 19 mm* 

46 PE** 2 x 10000 l Tip 2 Tip L DT 4.16 
3 x 13 mm 
1 x 19 mm* 

80 PE 4 x 8500 l Tip 3 Tip XL DTN 41 6 x 19 mm 

100 PE 4 x 10000 l Tip 3 Tip XL DTN 41 6 x 19 mm 

120 PE 5 X 8500 l Tip 4 Tip XL KDT 3.60 
8 x 19 mm 
1 x 25 mm 

145 PE 5 x 10000 l Tip 4 Tip XL KDT 3.80 
8 x 19 mm 
1 x 25 mm 

165 PE 7 x 8500 l Industrial Tip XXL KDT 3,100 
8 x 19 mm 
4 x 25 mm 

200 PE 7 x 10000 l Industrial Tip XXL KDT 3,100 
8 x 19 mm 
4 x 25 mm 

75 PE 2 x 16000 l Tip 3 Tip XL DTN 41 
3 x 19 mm 
1 x 25 mm 

100 PE 2 x 22000 l Tip 3 Tip XL DTN 41 5 x 19 mm 

100 PE** 2 x 16000 l Tip 3 Tip XL DTN 41 
3 x 19 mm 
1 x 25 mm 

125 PE 2 x 28000 l Tip 3 Tip XL KDT 3.60 5 x 25 mm 

150 PE  2 x 32000 l Tip 4 Tip XL KDT 3.80 6 x 25 mm 

165 PE** 2 x 26000 l Tip 3 Tip XL KDT 3.60 5 x 25 mm 

175 PE 2 x 38000 l Tip 4 Tip XL KDT 3.80 6 x 25 mm 

200 PE 4 x 22000 l Industrial Tip XXL KDT 3.100 10 x 25 mm 

200 PE** 4 x 16000 l Industrial Tip XXL KDT 3.100 8 x 25 mm 

220 PE 2x 44000 l Industrial Tip XXL KDT 3.100 9 x 25 mm 

250 PE 1x 52000 l + 2x 32000 l Industrial Tip XXL KDT 3.100 12 x 25 mm 

275 PE 
1 x 32000 l + 1 x 16000 l + 
2 x 28000 l 

Industrial Tip XXL KDT 3.100 10 x 25 mm 

300 PE 1 x 52000 l + 2 x 32000 l Industrial Tip XXL KDT 3.140 12 x 25 mm 

300 PE** 4 x 26000 l Industrial Tip XXL KDT 3.140 10 x 25 mm 

350 PE 3 x 22000 l + 2 x 38000 l Industrial Tip XXL KDT 3.140 12 x 25 mm 

400 PE 3 x 22000 l + 2 x 44000 l Industrial 2 x Tip XXL 2 x KDT 3.100 18 x 25 mm 

450/500 
PE 

3 x 22000 l + 4 x 32000 l Industrial 2 x Tip XXL 2 x KDT 3.100 24 x 25 mm 

550/600 
PE 

3 x 26000 l + 4 x 32000 l Industrial 2 x Tip XXL 2 x KDT 3.140 24 x 25 mm 

650/700 
PE 

1 x 42000 l + 2 x 32000 l  
+ 4 x 38000 l 

Industrial 2 x Tip XXL 2 x KDT 3.140 24 x 25 mm 

750/800 
PE 

1 x 38000 l + 3 x 22000 l  
+ 6 x 28000 l 

Industrial 3 x Tip XXL 3 x KDT 3.100 30 x 25 mm 

 
 

 
 


