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1  Міри безпеки 
1.1 Загальні правила безпеки 

Даний прилад відповідає загальноприйнятим 
правилам і технічним стандартам і відповідає 
законодавчим нормам на момент його 
виробництва. 
Проте, недотримання заходів безпеки, 
зазначених в цьому розділі, може призвести 
до нанесення шкоди здоров'ю людей та 
матеріальному збитку. Тому
• Уважно і повністю прочитайте справжню

документацію, перш ніж приступати до
роботи з приладом.

• Зберігайте документацію в доступному для
персоналу місці.

• Передавайте прилад в розпорядження третії
осіб завжди з комплектом повної
документації.

• При виявленні порушень в роботі приладу
або електропостачанні негайно зупиніть її і
зверніться в сервісну службу.

• Використовуйте тільки допущені BWT
аксесуари і запасні частини, а також витратні
матеріали.

• Дотримуйтесь вказаних в главі «Технічні
дані» вимоги до екологічної і виробничої
безпеки.

• Користуйтеся засобами особистого захисту.
Це забезпечить вашу безпеку і захистить вас
від травм.

• До роботи повинні допускатися тільки особи,
які будуть діяти виключно відповідно до цієї
інструкції, або ті, які пройшли навчання на
BWT.

• Всі операції повинні проводитися з
урахуванням всіх діючих норм і законів.

• Проінструктуйте користувача про принцип дії
і керування приладом.

• Проінструктуйте його також про технічне
обслуговування.

• Проінструктуйте користувача про потенційні
небезпеки, які можуть виникнути в ході
роботи приладу.

1.2 Дійсність документації
Дана документація відноситься виключно до 
виробу, виробничий номер якого вказаний у 
розділі 12 «Технічні дані». 
Дана документація призначена для 
користувачів, монтажників, навчених 
фахівцями BWT, монтажників, навчених 
фахівцями BWT (напр., фахівців в області 
питного водопостачання) і фахівців служби 
технічної підтримки BWT. 
Дана документація містить необхідну 
інформацію, що дозволяє безпечно і 
правильно встановити установку, ввести її в 
експлуатацію, використовувати, проводити 
технічне обслуговування і демонтаж, а також 
самостійно усувати прості несправності. 
Повністю прочитайте дану документацію і 
особливо главу «Міри безпеки», перш ніж 
приступати до роботи на установці.

1.3 Кваліфікація персоналу 
Описані в даній інструкції операції по 
установці обладнання, вимагають 
фундаментальних знань в області механіки, 
гідравліки і електрики, а також відповідної 
термінології. 
Для забезпечення правильного та безпечного 
монтажу, зазначені операції можуть 
виконуватися тільки кваліфікованим 
спеціалістом або навченою особою під 
керівництвом кваліфікованого фахівця. 
Кваліфікованим фахівцем вважається той, хто 
в силу своєї професійної освіти, знань і 
досвіду, а також знань відповідних вимог може 
оцінити доручені йому роботи, розпізнати 
потенційні небезпеки і вжити адекватних 
заходів безпеки. Він також повинен 
дотримуватися відповідних специфічних 
правил. 
Навченою особою вважається той, хто був 
проінструктований кваліфікованим 
спеціалістами про покладених на нього 
завданнях і можливі небезпеки при 
неправильному поведенні, і в разі необхідності 
отримав практичні навички, а також навчився 
користуватися захисними пристроями і 
засобами особистого захисту. 
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1.4 Транспортування, встановлення 
Щоб уникнути пошкоджень придбаного виробу 
BWT під час транспортування до місця 
установки, дістаньте його з упаковки 
безпосередньо на місці установки. Упаковку 
утилізуйте відповідно до прийнятих правил. 
Перевірте комплектність товару. 
При загрозі замерзання, спорожніть всі 
водопровідні деталі. 
Підйом і транспортування обладнання або 
деталей обладнання виконуйте, тільки 
використовуючи спеціальні петлі і упори. 
Виріб встановлюють (закріплюють) на 
достатньо міцній, рівній і горизонтальній 
основі так, щоб він не міг впасти або 
перекинутися. 

1.5 Використані символи

Цей символ попереджає про 
загальну небезпеку для 
людей, техніки і екології.

Цей символ попереджає про 
високу напругу. Небезпечно 
для життя в результатя удару 
струмом!

Цей символ попереджає про 
необхідність дотримання мір 
безпеки для забезпечення 
безпечної роботи. 

Перед початком будь-яких 
робіт по технічному 
обслуговуванню і ремонту 
витягнути вилку з розетки. 

Цей символ вказує на 
необхідність виконувати 
вказівки
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1.6 Попереджувальні знаки 
У даній документації попереджувальні знаки 
передують дію, пов'язану з небезпекою для 
людини або техніки. Описані заходи щодо 
попередження небезпеки вимагають 
безумовного дотримання. Попереджувальні 
знаки структуровані таким чином:  

СИГНАЛЬНЕ СЛОВО!
Джерело небезпеки
(напр., небезпека ураження струмом)
Вид небезпеки
(напр., небезпечно для життя)!

► Уникнути або відвести небезпеку
► Рятунок

Сигнальне 
слово / Колір

Вказує на ступінь 
небезпеки

Попереджуваль-
ний знак

Звертає увагу на 
небезпеку

Джерело / 
Вид небезпеки 

Називає вид і джерело 
небезпеки

Наслідки 
небезпеки

Описує наслідки при 
недотриманні

Міри по 
відведенню 
небезпеки

Вказує, як уникнути 
небезпеки

Сигнальне 
слово

Колір Ступінь небезпеки

НЕБЕЗПЕКА Високий ступінь 
небезпеки. При 
недотриманні 
обережності 
призведе до важких 
наслідків для 
здоров'я або смерті.

ПОПЕРЕДЖЕН-
НЯ

Середня ступінь 
небезпеки. При 
недотриманні 
безпеки призведе до 
важких наслідків для 
здоров'я або смерті.

ОБЕРЕЖНО Низький ступінь 
небезпеки. Може 
призвести до травм 
легкого або середнього 
степеня тяжкості. 

1.7 Специфічні попереджувальні знаки

НЕБЕЗПЕЧНО!
Висока напруга!
Небезпечно для життя в 
результаті удару струмом!
► Перед початком будь-яких робіт по 

технічному обслуговуванню і ремонту
витягніть вилку з розетки.

► Якщо мережевий кабель установки 
пошкоджений, його потрібно замінити
на оригінальний від BWT

Конкретні заходи безпеки, які необхідно 
дотримуватися при роботі на даній установці, 
ви завжди знайдете в наступних розділах там, 
де необхідно виконати пов'язану з небезпекою 
дію. 
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1.8  Важливі вказівки до встановлення

Монтаж і підключення приладу 
повинні виконуватися 
сертифікованою організацією 
відповідно до інструкції по 
установці.

Після установки обладнання необхідно 
проінформувати мешканців будинку про 
подключення установки пом'якшення води і 
принцип її роботи, а також про застосовуваних 
регенеруючих засобах!

1.9  Визначення
Вхідна вода: Питна вода місцевого во-
допостачального підприємства. Жорсткість 
води – м'ягка, середня і жорстка – залежить 
від регіону.
(М'ягка вода): пом'якшена вода, как правило 
с жорсткістю 0-90dH
Вихідна вода: Вода, що вийшла з установки 
пом'якшення води
«Перлинна» вода: Пропонована BWT якість 
води з показником жорсткості 4-60 dH. 
Змішана вода: Установка пом'якшення води 
від BWT змішує повністю пом'якшену воду 
з вхідною водою до бажаної якості вихідної 
води. 
Повністю пом'якшена вода: Вода, до якої 
не підмішується вхідна вода і яка проходить 
через установку пом'якшення. Показник 
жорсткості 0,1-2,50 dH. 

Використання підготованої питної води 
для рослин і акваріумних тварин
Для рослин і акваріумних тварин в залежності 
від виду виставляються особливі вимоги до 
складу води. Тому користувач повинен, 
спираючись на дані спеціальної літератури, 
перевірити в кожному окремому випадку, чи 
можна використовувати пом'якшену воду для 
поливу рослин, заповнення декоративних 
басейнів і акваріумів. 

Блок керування вашої установки обладнаний 
довговічною батареєю. 
Акумулятори і батареї не можна викидати 
разом з побутовим сміттям!
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Якість очищеної води кардинально залежить від умов монтажу та експлуатації встановленого 
обладнання. Найважливіші фактори наведені в наступній таблиці. 

Негативні фактори Рекомендації BWT

Якість вхідної
води

Вкрай низьку якість вхідної води прилад за 
певних обставин не в змозі виправити

Зв'язатися з фахівцем з 
водопідготовки BWT або 
монтажником

Умови екс-
плуатації

Тривалі простої, рідкісна регенерація і 
невірний розрахунок параметрів установки 
можуть впливати на якість пом'якшеної 
води

Дотримання інструкції по монтажу і 
експлуатації, зв'язатися з фахівцем 
по водопідготовці BWT або 
монтажником

Якість 
регенерую-
чого засобу

Застосування дешевих регенеруючих 
засобів нерозчинних домішок веде до 
утворення відкладень

Використовувати BWT Perla 
Tabs або інші рекомендовані 
компанією BWT засоби

Навколишні 
умови і 
якість  
монтажу

Температура в приміщенні вище 25 ° С, 
випаровування розчинників або не 
професійно виконане підключення можуть 
негативно вплинути на якості пом'якшеної 
води

Дотримання інструкції по мон-
тажу і експлуатації

У всіх питаннях, пов'язаних з органолептичними та мікробіологічними показниками якості 
очищеної води необхідно визначити, в якому місці була відібрана проба. На якість проб води 
можуть вплинути, наприклад, матеріал трубопроводу, водонагрівач або бойлер. 
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2 Об'єм постачання 
Дюплексна установка пом'якшення води 
BWT Perla включає в себе: 

1 1.1  Мікропроцесорний блок керуван-
ня з 5-дюймовим сенсорним інфор-
маційним дисплеєм 

1.2 Два багатоходовых розподільчих 
клапана

1.3 Лічильник для частково 
пом'якшеної води

1.4 Змішуючий клапан з виконавчим 
приладом

2 Технічна кришка Easy-Fill

3 Відсік для регенеруючого засобу

4 Всмоктуюча система

5 Вихід води

6 Вхід води зі зворотник клапаном

7 Колони з йонообмінним матеріалом

8 Мультиблок Modul X DN32

9 Комплект з'єднань DN 32/32 DVGW, 
включаючи

10 BWT сифон 

11 Датчик наближення

- 2 -метровий промивний шланг 

- 2-метровий перепускний шланг 18 х 24

- Кріплення 

- Напольний датчик для знаходження 
витоку води (не зображений)

- BWT AQA Test – Вимірювач жорсткості 

- BWT Perl wasser check – Тестові по-
лоси для контролю якості «перлин-ної» 
води



UA

10

Додаткові комплектуючі (не входить 
в комплект постачання)

Номер 
замовлення

BWT Пристрій закачування розсолу 11808

BWT Беспровідний датчик вологи AQA 
Stop Wireless (вимагається для AQA 
Guard Funktion) 

11772

Антена LTE, довжина кабелю 3 м 1-444528

Дозатори мінеральної речовини 
(не входить в комплект постачання)

Номер 
замовлення

BWT Bewados Plus E3 17080
Австрія: 08026

BWT Bewados Plus E20 17081 Австрія: 
082027
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3 Призначення установки
3.1 Правильна експлуатація 
Установка BWT Perla призначена для 
часткового пом'якшення води для питних і 
побутових потреб, захисту водопроводів і 
підключеної до них арматури, приладів, 
бойлерів і т.д. від неполадок і пошкоджень, що 
викликаються вапняним нальотом. 
Потужність установки повинна відповідати 
запланованим умовам використання. 
Відповідні вказівки містяться в главі 12 
"Технічні характеристики" цієї інструкції з 
монтажу та обслуговування. 
Якщо установка передбачається для 
промислового використання, то необхідно 
провести експертну оцінку / отримати дозвіл 
фахівця BWT. 
Експлуатація установки з регулярним 
контролем його функціонування, а також 
проведення необхідних заходів з технічного 
обслуговування і з метою забезпечення 
необхідного стану з дотриманням покладених 
в основу планування умов експлуатації. 

3.2  Неправильна експлуатація 
Невикористання установки протягом 
тривалого часу є порушенням правил 
експлуатації. 
Недотримання вимог до місця установки і 
виробничих умов, зазначених в главі 12 
"Технічні характеристики". 
Недотримання рекомендованих в даній 
інструкції інтервалів проведення поточного 
ремонту та технічного обслуговування. 
Використання офіційно не дозволених 
витратних матеріалів і запасних деталей. 

3.3 Супутня документація 
• Угода про конфіденційність
• Паспорт безпеки на обладнання
• Інструкція по монтажу і експлуатації мон-

тажних приладів

4 Принцип роботи приладу
4.1  Загальна інформація
BWT Perla  являє собою дюплексну 
установку для пом'якшення води, що 
працює по принципу йонного обміну. 
Установка заповнена органічним 
йонообмінним матеріалом. 
Під час регенерації пом'якшена вода 
продовжує поступати.
Регенерація запускається волюметрично (в 
залежності від витрати води). Дякуючи цьому 
при наступній регенерації залишковий запас 
пом'якшеної води не пропадає. 

4.2 Робочий режим
Робота приладу залежить від використання 
води. 
Колони з йонобмінним  матеріалом 
промивається адаптивно паралельно. 
Паралельный режим роботи забезпечує 
максимальну доступність мягкої води і мі-
німізацію застою в колонах.
При адаптивно паралельному режимі вода 
через колони не протікає паралельно тільки 
під час регенерації. 
Під час регенерації одна колона бере на себе 
пом'якшення всієї води. 
Режим регенерації запускається вночі – час з 
зазвичай низьким споживанням води. 
Якщо потужність до моменту запиту падає 
нижче 50%, то негайно запускається 
пропорційна регенерація.
Якщо потужність падає нижче 50% тільки 
після моменту запиту, система керування 
розцінює це, що остаточної потужності 
вистачить до терміну проведення регенерації. 
Регенерація починається негайно, як тільки 
потужність вичерпала або не пізніше 
чергового терміну проведення регенерації 
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4.3 Регенерація 
Обмін іонів кальцію і магнію, які надають 
жорсткість воді, на іони натрію з 
регенеруючого засобу на іонообміннику. 
Дозування розсолу відбувається з допомогою 
прецизійного вимірювача розсолу. 
Установка обладнання приладом, який 
дезинфікує йонообмінний матеріал під час 
регенерації. 
Завдяки збору даних вимірювань під час 
роботи пом'якшувача, процес регенерації 
враховує актуальний тиск. Витрата 
регенераційного засобу і регенерованої води 
знижується до необхідного мінімуму. 
Завдяки оптимізації процесу приготування 
розсолу, менше ніж за півгодини утворюється 
стільки розсолу, скільки потрібно для 
регенерації. 
Розсіл збирається в спеціальному поглибленні 
бака для регенеруючого засобу і повністю 
звідти відкачується. Після відкачування 
разсолу в баку не залишається жодної рідини. 
Ультразвуковой датчик в технічній кришці 
Easy Fill вимірює рівень заповнення 
регенераційного засобу. 
Регенерація відбувається пропорційно. Не 
пізніше ніж через 72 години з гігієнічної точки 
зору починається 100% регенерація. 

4.4 Контроль рівня регенеруючої 
речовини 
Цифра 100% на сенсорному дисплеї 
відповідає приблизно 46 см рівню заповнення 
регенеруючого засобу. 
Коли рівень падаетє до 15% від загального 
об'єму, дисплей міняє колір з «блакитного» на 
«жовтий», сигналізуючи про необхідність 
заповнення баку. 

4.5   Багатофункціональний сенсор-
ний дисплей (Multi Info Touch Display) 
Керування та відстеження робочих параметрів 
установки пом'якшення води відбувається за 
допомогою полнографічного 5-дюймового 
сенсорного дисплея (Full-Cap-Touch Display). 
Стан приладів передається через індикатор-
логотип BWT-Logo. 
При введенні установки в експлуатацію 
рекомендовану жорсткість вхідної води можна 
взяти з бази даних HYDRO-MAPS або 
використовувати показник жорсткості місцевої 
питної води, а бажану жорсткість вихідної

воды задати в блок керування. 
Всі інші параметри установки вже закладені в 
блоці керування. Всі дані установки задані 
попередньо; параметри установки можуть 
бути надані за запитом. 
При роботіустановки її продуктивність 
вказується на моніторі як витрата води в л/год. 
Робочі параметри, такі як витрата води і 
регенеруючого засобу також можуть бути 
виведені на монітор. 
На вибір можна налаштувати наступні мови:  
DE, AT, CH, EN, FR, IT, ES. 
Одиниці виміру жорсткості води (на вибір): °
dH, °f, mol/m3, ppm карбонату кальцію 
В блоці керування можна активувати функ-цію 
нагадування, коли необхідно провести 
зворотню промивку або заміну фільтру. 

4.6  Вирішення проблеми стагнації 
Залежно від водоспоживання установка до 
моменту регенерації виконує пропорційну 
регенерацію або гігієнічні промивання. 
Якщо протягом 72 годин потужність не була 
вичерпана, система керування сама запускає 
регенерацію. 

4.7 Показники витрати води (об'єми)
Загальна сума витрати води на моніторі озна-
чає витрату повністю пом'якшеної води. 

4.8 Показники актуального протоку 
(об'ємний потік) 
Витрата, що відображається на дисплеї 
означає проток вихідної води (повністю 
пом'якшена вода плюс підмішувана вхідна 
вода). 
Вирівнювання відображених обсягів з 
показанням побутового приладу обліку води 
неможливо. 
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4.9 Інтерактивність 
Дозатор мінеральної речовини можна під-
ключити на будь-якому етапі з допомогою 
штекерного з'єднання. 
Є можливість підключеня до 10 BWT 
безпровідних датчиків вологості (номер за-
мовлення 11772). 

4.10 Онлайн зв'язок
• WLAN/LAN (LAN з допомогою гнізда RJ45)

можна користуватися після реєстрації на 
BWT і відкриття клієнтського рахунку.

• ENOCEAN® (опціонально)
• GSM - підключення до BWT-серверу для

повної функціональності і оновлення бази
даних.

• Додаток BWT@home (доступний для вико-
ристання після реєстрації на BWT і відкриття
клієнтського  рахунку)

• ZLT-штекерний з'єднувач: При перебоях 
електропостачання або відсутності напруги
стає доступним контакт (макс. навантаження
контакту  24 VDC; 0,5 А)

4.11 Безпека  
Запобіжний клапан AQA Safe Ventil 
Запобіжний клапан AQA Safe Ventil  - при 
втраті напруги в мережі перекриває зливний 
клапан, запобігаючи таким чином збиток від 
можливих протікань, особливо якщо слив 
проводиться в підйомний пристрій, який при 
відсутності напруги перестає працювати. При 
втраті напруги всі клапани управління 
залишаються кожен у своєму робочому стані. 
Запрограмовані параметри зберігаються в 
пам'яті тривалий час і втрата напруги на них не 
впливає.

AQA Watch Функція
Дуже слабка продуктивність установки (<60 л / 
год) протягом тривалого часу (> 10 хвилин) 
свідчить про проблему в трубопровідній 
мережі (напр., протікання, що капаючий кран 
або відсутність герметичності зливного бачка 
унітазу). Програмована функція AQA Watch 
розумної системи управління стежить за 
надходженням води і подає попереджувальний 
сигнал. 

AQA Stop – Датчик протікання води
При контакті підлогового датчика протікання 
установки з водою, вихід води буде негайно 
перекритий, а також буде поданий 
переджувальний сигнал. Підлоговий датчик 
протікання спрацьовує тільки при контакті з 
питною водою (мінімальна провідність 200 µS/
см).
Щоб мінімізувати збиток від втрат води, 
клапан управління після безперебійного 
протоку попередньо заданого обсягу води 
перекриває її подачу в напрямку течії на 
виході з обладнання. 
Якщо потрібна безперебійна подача більших 
обсягів води (напр., для заповнення великої 
ванни джакузі, басейну і т.д.), то цю функцію 
потрібно деактивувати до водоспоживання 
або активувати після спрацювання датчика. 
Необхідно стежити за тим, щоб тривала 
подача не перевищувала максимум. 

AQA Guard – Функція (опціонально)
Кожен прилад BWT Perla оснащений 
підлоговим датчиком, який відстежує вологість 
підлоги в безпосередній близькості від 
приладу. 
Крім того можна підключити до 10 додаткових 
бездротових датчиків до BWT Perla. Якщо 
датчик виявляє вологість, система управління 
подає візуальний попереджувальний сигнал і 
блокує подачу води. При використанні 
мобільного додатку BWT App сигнал 
передається і на нього. 
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5 Попередні умови для монтажу 

5.1 Загальна інформація 
Монтаж і підключення установки повинно 
виконуватися відповідно до інструкції по 
монтажу ліцензованою сервісною 
організацією. 

Повинні дотримуватися діючі правила 
установки, загальні директиви, загальні 
гігієнічні вимоги та технічні дані. 

5.2 Місце встановлення 
До систем водопостачання, призначеним для 
пожежогасіння, прилади для пом'якшення 
питної води, не можна підключати. 
Місце встановлення повинно бути 
морозостійкий, забезпечувати захист 
установки від хімікатів, барвників, розчинників, 
парів, гідроізоляція будівлі повинна 
відповідати нормам, а також місце має 
передбачати просте підключення до 
водопровідної мережі.

ВКАЗІВКА
Підключення до водопроводу, 
підлоговий злив і окреме 
підключення до мережі 
(230V/50Hz) повинні бути в 
безпосередній близькості.

Якщо немає підлогового зливного трапу, то буде 
достатньо захисної функції вбудованого в 
установку AQA Stops (є в залежності від моделі) 
або внутрішньої функції AQA Stop. Якщо немає 
підлогового трапа, а установка не має вбудованої 
функції AQA Stop, замовнику необхідно 
вбудувати захисний пристрій в напрямку потоку 
перед установкою пом'якшення води. 
Захисний пристрій (напр., BWT AQA Stop 
зовнішній) повинен вимикати подачу води, щоб 
запобігти непередбачений вихід води з установки 
в разі її несправності. 
Напруга мережі (230V / 50Hz) і необхідний 
робочий тиск повинні забезпечуватися 
безперервно. Окремий захист від нестачі води 
відсутній і повинна встановлюватися замовником 
окремо (за бажанням).  
Якщо промивна вода вводиться в підіймальний 
пристрій, то він повинен бути розрахований на 

об'єм води мін. 2 м3/год,  відпов. 35 л/хв. по-
тової техніки і мін. 3 м3/год для установок 
серії Rondomat і BWT Perla Professional. 
Якщо підйомний пристрій використовується 
одночасно для інших установок, то її 
розрахована потужність повинна бути більше 
з урахуванням їх обсягів води, що до них 
надходить. 
Підіймальний пристрій повинен бути корозій-
ностійким. 
Щоб користуватися онлайн функціями, на 
місці повинні бути або GSM-приймач або 
можливість підключення до домашньої мережі 
через LAN або WLAN (див. Розділ 9). 

5.3  Вхідна вода 
Вхідна вода завжди повинна відповідати 
вимогам постанови про питну воду, відпов. 
Сума розчиненого заліза і марганцю не 
повинна перевищувати 0,1 мг/л! Вхідна вода 
не повинна містити повітряні бульбашки, при 
необхідності потрібно встановити деаератор.  
Якщо очищена вода призначається для 
потреб людини, то відповідно до постанов про 
питну воду, температура навколишнього 
повітря не повинна перевищувати 25 °С. 
Якщо ж вона призначається виключно для 
технічних потреб, то температура 
навколишнього повітря не повинна 
перевищувати 40 °С. 
Максимальний робочий тиск установки не 
повинен бути вище справжніх вимог (див. 
розділ 12 "Технічні характеристики"). При 
більш високому тиску в мережі перед 
установкою необхідно передбачити редуктор 
тиску. 
Для коректної роботи установки потрібен 
мінімальний тиск (див. розділ 12 «Технічні 
дані»). 
Оптимальний діапазон робочого тиску складає 
3-6 бар.
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5.4 Умови роботи установки і надання 
гарантій
Установки водопідготовки вимагають 
регулярного контролю її функціонування, 
технічного обслуговування і заміни 
функціонально важливих деталей з певними 
інтервалами. 
Добавки і регенеруючі засоби повинні 
витрачатися в необхідній кількості, що 
залежить від виробничих потреб. 
Установки водопідготовки повинні регулярно 
чиститися і при необхідності також 
дезінфікувати. Інтервали проведення 
технічного обслуговування вказані в цій 
інструкції. Ми рекомендуємо укласти договір з 
авторизованою компанією на технічне 
обслуговування. 
При коливаннях і скачках тиску сума стрибків і 
статичного тиску не повинна перевищувати 
номінальний тиск, при цьому позитивний 
стрибок тиску не повинен перевищувати 2 
бар, а негативний не повинен перевищувати 
50% від результуючого напору.
Безперервна робота установки водопідготовки 
на воді, що містить хлор або діоксид хлору, 
можлива, якщо зміст вільного хлору / діоксиду 
хлору не перевищує 0,5 mg/l.
Безперервна робота на воді, що містить хлор / 
діоксид хлору, веде до передчасного старіння 
органічного йонообмінного матеріалу! 
Установка водопідготовки може знизити вміст 
хлору і діоксиду хлору, тобто їх вміст на 
виході.
Для того щоб користуватися комунікаційними 
функціями приладу, на місці його 
встановлення повинно бути наступне:

• GSM сигнал силою 40-89 dB,  або
• WLAN сигнал силою 20-89 dB або
• Підключена до мережі мережева розетка з

гніздом RJ 45 в радиусі 1,5  метра

5.5 Встановлення приладу 
Перед установкою приладу трубопровідну 
мережу варто промити. 
Необхідно перевірити, чи не потрібно 
під'єднати до установки дозатор мінеральної 
речовини для захисту від корозії. 
Для підключення до трубопроводу повинні 
використовуватися труби з антикорозійних 
матеріалів. При комбінації труб з різних 
матеріалів (змішана інсталяція) слід звернути 
увагу на корозійно-хімічні властивості - в тому 
числі і в напрямку течії до установки приладу. 
У напрямку течії повинен встановлюватися 
захисний фільтр, на відстані не більше 1 
метра до приладу. Фільтр ще до установки 
приладу повинен бути в робочому стані. 
Тільки так можна гарантувати, що бруд або 
продукти корозії не потраплять в установку. 
Згідно вимог, до і після приладу повинні бути 
оборудованы точки для забора проб. 
Шланг на захист від переливу бака з 
регенеруючим засобом і промивний шланг 
повинні підключатися з перепадом до 
каналізації або направлятися в підйомну 
установку каналізаційної мережі. 
Згідно з вимогами, промивний і перепускний 
шланги повинні бути закріплені на певній 
відстані від максимально можливого рівня 
води в місці підключення до каналізації. 
(відстань більше, ніж діаметр зливної труби). 



UA

16

6 Монтаж 
6.1 Схема монтажу 

Монтаж установки варто виконувати згідно 
нижченаведеній схемі: 

• В мультиблок інтегрований байпас
• Монтаж можливий як в горизонтальні, так і

вертикальні трубопроводи.
• Мультиблок Х встановлюється згідно

окремої інструкції, так як інакше при
виникненні пошкоджень гарантія стає
недійсною.

• Змийте частинки бруду, відкривши маховик
на мультиблоці.

• Гофрований шланг щільно під'єднати до
виходу Мультиблока Х і до входу IN (6) уста-
новки. Звернути увагу на стрілку, що вказує
напрямок потоку!

• Гофрований шланг щільно під'єднати до
виходу Мультиблоку Х і до виходу OUT (5)
установки. Звернути увагу на стрілку, що
вказує напрямок потоку!
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6.2  Підключення шлангів 
Промивний шланг Ø 8 мм (13) протягнути до 
підключення до каналізації (зливу) або 
підключити до доданого BWT сифона і 
зафіксуйте кінець шланга з урахуванням 
запобігання зворотного тиску з каналізації.
Пропускний шланг Ø 24 мм (14) протягнути до 
підключення до каналізації (зливу) з 
перепадом не менше 10 см або підключити до 
BWT сифона і надійно закріпити. 
Обидва шланга, що прокладені до каналізації, 
не повинні бути перекручені і мати звуження 
по перетину. При використанні BWT сифона 
підключення його до каналізації слід 
виконувати відповідно до доданої до нього 
інструкції. 

Згідно вимог промивний і перепускний шланг 
повинні закріплюватися до каналізаційного 
зливу з відстанню не менше 20 см від 
найвищого потенційного рівня стічної води. 
Підлоговий датчик розмістити на підлозі. 

6.3  Підключення до електромережі 
На зворотній стороні технічної кришки Easy-
Fill є наступні підключення (зліва направо): 

15 Підключення LAN (RJ45)

15 Мережевий кабель

17 Підключення сигналізації про 
неполадки (3-жиловий), безпотенціа-
льний перемикаючий контакт (макс. 24 
В / 0,5 А)

18 Підключення дозатора (2-жильний)

19 Підключення GSM-антени (опціо-
нально, при слабкому сигналі)



UA

18

7 Введення в експлуатацію 
7.1  Індикація і обслуговування
Обслуговувані елементи сенсорного дисплею

Меню 

Потужність сигналу WLAN

Потужність сигналу GSM

Далі / Наступна сторінка

Назад / попередня сторінка 

Стартова сторінка / Огляд статусу

7.2  Введення в експлуатацію 

Додавання регенеруючого засобу

Відкрити технічну кришку Easy Fill (2) і додати в 
відсік (3) макс. 30 кг таблетованого 
регенеруючого засобу (напр., Clarosal).

Важливо: Для роботи установки не можна 
використовувати Sanitabs або Sanisal. 

Підключення мережевого кабелю
Запуститься майстер введення в експлуатацію.

Вибір мови
Натисніть на бажану мову

Наступний екран : 
Стартова сторінка

Стартова сторінка 
Натисніть на Наступний

Наступний екран : 
Перевірка інсталяції
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Перевірка інсталяції 
Дана функція дозволяє перевірити, правильно 
чи підключена установка. 
Натисніть на ПЕРЕВІРКА СТАРТУ ,щоб 
почати перевірку

Наступний екран:
Підключення зливного шлангу 

Якщо ви увпевнені, що всі пункти виконані, ви 
можете пропустити перевірку інсталяції. 
Для цього натисніть на ПРОПУСТИТИ 
(ŰBERSPRINGEN)

Наступний екран:
Реєстрація

Перевірка інсталяції  1/4
Перевірте правильність підключення зливних 
шлангів. 
Натисніть на ВСТАНОВЛЕНО (INSTALLIERT)

Наступний екран:
Підключення до Мультиблоку

Перевірка інсталяції  2/4
Перевірте, чи правильно підключено шланги 
для жорсткої і пом'якшеної води до 
Мультиблоку.
Відкрийте Мультиблок, повернувши маховик 
проти годинникової стрілки до упору. 
Вмикається режим промивання установки.  
Натисніть на ВСТАНОВЛЕНО (INSTALLIERT)

Наступний екран:
AQA Stop Підлоговий датчик
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Перевірка інсталяції 3/4
Перевірте правильність підключення і 
положення підлогового датчика AQA Stop.
Натисніть на ПІДТВЕРДИТИ  (BESTÄTIGEN)

Наступний екран:
Заповнення баку регенеруючим засобом

Перевірка інсталяції  4/4
Перевірте рівень регенеруючого засобу. 
Увага: Не заповнювати установку водою!
Натисніть на ПІДТВЕРДИТИ  (BESTÄTIGEN)

Наступний екран:
Перевірка інсталяції 

Вказівка: 
Заповнюючи бак регенеруючим засобом, 
стежте за тим, щоб не засмітити деталі 
закриваючого механізму (червоне коло).

Перевірка інсталяції (Installations-Check) 
Перевірка правильності підключення 
вважається успішно завершеною, якщо всі 
чотири символу горять зеленим кольором.
Натисніть на  ДАЛІ (WEITER)

Починається реєстрація установки. 
Пробна промивка відбувається у фоновому ре-
жимі. (тривалість прибл. 6 хвилин)

Наступний екран:
Реєстрація
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Реєстрація (Registrierung)
Якщо ви хочите зареєструвати вашу уста-
новку зараз:
Натисныть стрілку зверху справа >

Наступний екран: 
Реєстрація користувача

Реєстрацію можна проігнорувати і виконанати 
її пізніше. Якщо ви не хочете реєструвати 
вашу установку зараз:
Натисніть стрілку знизу справа >

Реєстрація користувача 
(Nutzerregistrierung)
Торкніться текстового поля. З'явиться клавіа-
тура. 
Внесіть свій E-Mail. 

Натисніть на галочку знизу справа, щоб 
підтвердити E-Mail. 

Встановіть галочку, щоб підтвердити, що ви 
ознайомилися з декларацією про захист даних. 

Натисніть на ДАЛІ (WEITER)

Наступний екран: 
Введіть почтовий індекс
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Введення поштового індексу 
(Postleitzahl eingeben)
Введення поштового індексу необхідно для 
автоматичного визначення жорсткості води з 
бази даних Hydromaps на місці установки 
вашого приладу. 
Натисніть на текстове поле. З'явиться 
клавіатура. Введіть поштовий індекс місця 
установки вашого приладу. 
Натисніть на ДАЛІ (WEITER)

Наступний екран:  
Введення району

Введення району
Виберіть в меню район вашого проживання 
Вказавши назву в меню, натисніть на 
ЗБЕРЕГТИ (SPEICHERN)

Жорсткість води (Wasserhärte)
Значення жорсткості вхідної води береться з 
бази даних. Перевірте відповідність значення 
з бази даних з жорсткістю на місці установки. 
При відхиленні показника з бази даних з 
фактичним, введіть показник для вхідної води 
вручну.
Щоб змінити жорсткість води, натисніть на 
(ВВЕСТИ ЗНАЧЕННЯ ВРУЧНУ) (WERT 
MANUELL EINGEBEN) >

Тепер можна вводити бажану жорсткість 
вихідної води. Можна вибрати якість 
Perlwasser (бл. 4° dH), або вручну ввести інше 
значення жорсткості вихідної води. 
Після введення значення жорсткості, екран 
змінюється автоматично!

Наступний екран:
Режим промивки
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Режим промивки 
Дочекайтесь закінчення режиму 
промивки. 

Наступний екран: 
Закінчити введення в експлуатацію. 

Закінчити введення в експлуатацію
По закінченню режиму промивки введення в 
експлуатацію закінчено. 

Натисніть на символ HOME 

Наступний екран: 
Статус  (Übersicht – Огляд)

Статус  (Übersicht – Огляд)
Введення в експлуатацію закінчено .
Установка готова до роботи. 
Після заповнення актуалізація може тривати 
до наступної регенерації.

Тривалість в днях буде постійно 
актуалізуватися, грунтуючись на вашому 
режимі використання. 

Вказівки: 
Відображена витрата води відноситься тільки 
до повністю пом'якшеної воді. Підмішувана 
вхідна вода і вода для промивання, що 
використовується для регенерації не 
враховується.
Відображена витрата води відноситься  до 
вихідної води. 
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8  Обслуговування 

Індикатор стану пристрою (логотип BWT) і 
сенсорний дисплей в стані спокою 
знаходяться в енергозберігаючому режимі і 
вимкнені. При наближенні до пристрою вони 
активуються датчиком наближення і 
включаються. Датчик наближення 
знаходиться на передній стороні приладу в 
хромованій накладці. 

20 Сенсорний дисплей

21 Датчик наближення

22 Зона для відкриття кришки

23 Індикатор стану установки

8.1 Відкриття технічної кришки Easy Fill 

Технічна кришка має технологію відкриття 
Easy Fill без ручки, з функцією Tip-On. 
Для того, щоб її відкрити, потрібно трохи 
натиснути на білу верхню частину корпусу 
кришки нижче індикатора стану. Кришка 
відкриється сама, завдяки вбудованій 
механіці. 

8.2 Закриття технічної кришки Easy Fill 

Для того щоб закрити технічну кришку Easy-Fill 
злегка натисніть на неї вниз до клацання. 

8.3 Індикатор стану приладу
Стан пристрою можна побачити через 
кольоровий логотип BWT на кришці пристрою. 

Синій Робочий режим

Жовтий Вказівка   
(напр., бак с регенерую-
чим засобом пустий)

Червоний   Неполадка
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8.4  Індикатор роботи (Home-Screen)
Поточний витрата пом'якшеної води, запас 
регенеруючого засобу та його продуктивність.
Витрата вихідної води: Натискаючи на 
символи < або >, можна дізнатися витрату за 
день, тиждень або місяць. 
Повідомлення: Натискаючи на 
ПОВІДОМЛЕННЯ (MELDUNGEN) можна 
вивести на екран наступну інформацію в 
хронологічному порядку. 
Наступний екран:
Повідомлення

8.5 Додати регенеруючий засіб

Регенеруючий засіб необхідно регулярно 
додавати. За допомогою датчика установка 
стежить за запасом регенеруючого засобу і 
повідомляє про його недоліки на індикаторі 
стану (жовтий індикатор) і дисплеї. Для роботи 
підходять всі звичайні регенеруючі засоби, що 
відповідають вимогам (напр., Perlatabs).

• Відкрийте технічну кришку Easy-Fill, легко
натиснувши на неї.

• Додати в ємність регенеруючий засіб
• Закрийте технічну кришку Easy-Fill

Вказівка: 
При дозаправці ємності стежте за тим, щоб 
його не засмітити (упаковку з регенеруючим 
засобом при необхідності очистіть). Якщо в 
ємності з'явилися ознаки засмічення, його 
потрібно промити питною водою. 
• Підтвердити заповнення бака кнопкою ПІД-

ТВЕРДИТИ (BESTÄTIGEN) в меню ПОВІ-
ДОМЛЕННЯ (Meldungen) або в меню
ФУНКЦІЇ (Funktionen) ЗАПОВНЕННЯ
РЕАГЕНТОМ (REGENERIERMITTEL
AUFFŰLLEN).

Вказівка: 
При додаванні регенеруючого засобу стежте 
за тим, щоб не засмітити закриваючий 
механізм (червоне коло).
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Максимальний рівень 100% на дисплеї 
означає, що рівень заповнення бака 
регенеруючим засобом становить прибл. 46 
см. 

Меню Огляд (Űbersicht)
Натисніть на НАЛАШТУВАННЯ 
(EINSTELLUNGEN)

Налаштування (Einstellungen)
Натисніть на ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
(ALLGEMEINES) >

Загальні положення (Allgemeines)
У меню Загальні положення (Allgemeines) ви 
можете встановити дату, час, мову, час 
роботи, WLAN-з'єднання та екранну заставку. 

Для вибору пункту меню натискайте на 
відповідну праву стрілку > 

Для з'єднання установки с вашим WLAN-роу-
тером, виконайте наступні дії: 
Натисніть на WLAN-ПІДКЛЮЧЕННЯ (WLAN-
VERBINDUNG)>
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WLAN 
Відображаються  наступні мережі. 
Виберіть необхідну мережу і введіть WPA2-
пароль.

Натисніть на ВСТАНОВИТИ З'ЄДНАННЯ 
(VERBINDEN)

Налаштування пристрою 
(Geräteeinstellungen)
Тут можуть активуватися або вимкнутися 
функції датчика AQA Stop / Liter, AQA Watch, 
режим промивання, гігієни і екранна заставка.  

Датчик AQA Stop 
При контакті датчика вологості з водою, 
подача води в установку блокується і 
подається попереджувальний сигнал. 
Підлоговий датчик реагує тільки на питну воду. 

AQA Stop Liter
Щоб мінімізувати збиток від протікання води, 
клапан управління блокує подачу води після 
безперервної витрати попередньо заданого 
обсягу. 

AQA Watch 
Програмована функція AQA Watch відстежує 
домашню водопровідну мережу на предмет 
тривалих малих витрат води (< 60 л/год). 
(Малі тривалі витрати вказують на проблему в 
трубопровідній мережі). У цьому випадку (потік 
води триває довше, ніж 10 хв., при < 60 л/год) 
система управління подає попереджувальний 
сигнал.

AQA Guard / AQA Stop Wireless 
При використанні бездротових датчиків 
вологості BWT їх необхідно з'єднати з 
установкою в меню Зовнішні модулі (Externe 
Module).
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Жорсткість води 
Щоб змінити жорсткість води, натисніть на  
РУЧНЕ ВВЕДЕННЯ ЗНАЧЕННЯ (WERT 
MANUELL EINGEBEN) >
Регулювання перетину двигунів установки в 
ідеальному випадку повинна виконуватися при 
об'ємному потоці 300-600 л/год. Спочатку 
виміряйте жорсткість пом'якшеної води з 
найближчого, повністю відкритого крана після 
установки. Порівняйте отримане значення зі 
значенням в системі управління і при 
необхідності зробіть додаткову юстировку 
регулювання - підвищивши або знизивши 
жорсткість води. 

Налаштування змішування
Якщо жорсткість вихідної води відрізняється 
від заданого значення, її можна додатково 
відрегулювати в відповідному меню 
регулювання двигуна «Motorverschneidung 
einstellen».

Після налаштування натисніть на ЗБЕРЕГТИ 
(SPEICHERN).

Функції 
Раз на півроку установку необхідно перевіряти 
за допомогою функції обслуговування. 
Натисніть на ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(WARTUNG).
Натисніть на стрілку, виконуйте покрокову 
інструкцію. 

Звичайне технічне обслуговування 

Натисніть на КОРИСТУВАЧ (BETREIBER)
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Поточне технічне обслуговування 

Натисніть на СТАРТ (STARTEN)

Тепер виконуйте пропоновані вам кроки. 

Перевірка герметичності 
На цьому етапі перевірте установку на 
порушення герметичності. 
Особливо детально перевірте, різьбові 
з'єднання на протікання води (сині стрілки на 
зображенні). 

Перевірка жорсткості води 
Перевірте налаштовану жорсткість води на 
виході. 
Використовуйте для цього доданий 
перевірочний лист для пом'якшеної і слідкуйте 
позначеному в ньому вказівкам. 

Перевірка підведення води 
Перевірте, чи правильно розпізнає установка 
витрату і використання води. 
Для цього відкрийте один з кранів для забору 
проби води. 
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Очистка
На цьому етапі виконується піврічне очищення 
вашої установки.
Для очищення використовуйте тільки таблетки 
BWT IOCLEAN або аналоги рекомендовані 
компанією BWT.
Візьміть одну таблетку з упаковки.
Покладіть її в спеціально передбачений для 
цього отвір на установці (див. зображення 
зліва). 
Натисніть на ПІДТВЕРДИТИ (BESTÄTIGEN) 

Очистка
Запускається режим очистки.
На дисплеї відображається час до закінчення 
циклу промивання. 

Завершення поточного технічного 
обслуговування
По закінченню процесу очистки з'являється 
робоче табло. 

Виведення установки з експлуатації 
Для виведення установки з експлуатації 
(напр., при тривалій відсутності) натисніть на 
СТАРТ (STARTEN)
Система запросить закрити мультиблок. Після 
цього установка проведе промивку без напору. 
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Повторне введення в експлуатацію
Для повторного введення в експлуатацію 
спочатку відкрийте мультиблок. 
Натисніть на СТАРТ (STARTEN).
Установка видалить із системи повітря в 
процесі промивки. 

ІнформацІя 
В меню Info міститься огляд про історію 
роботи приладу і дані про витрату.

Такі дані, як тип установки, ідентифікаційний 
номер, серійний номер, дата введення в 
експлуатацію та програмні версії ви знайдете 
в пункті меню Інформація про пристрій (Geräte 
Info»). 

Витрата 
Тут ви можете побачити тимчасовий аналіз 
витрати води. 

Інформація про пристрій
Тут ви знайдете інформацію про виріб. 
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Інформація про прилад
Тут ви знайдете інформацію про виріб. 

Контактна особа 
У меню Допомога (Hilfe) ви знайдете контактні 
дані представника компанії-виробника, 
наприклад, монтажника або техніка сервісної 
служби. 

Підтримка BWT
Тут ви знайдете контактну інформацію служби 
підтримки BWT. 

Спрацювання датчика AQA Stop / 
Розблокування подачі води 
Датчик спрацьовує, коли підлоговий сенсор 
контактує з водою або вода тече безперервно 
і заданий обсяг перевищено. Подача води на 
виході установки блокується і індикатор стану 
спалахує червоним кольором. Усуньте 
причину і при необхідності витріть насухо 
підлоговий датчик.   
Натисніть на робоче табло на 
ПОВІДОМЛЕННЯ (MELDUNGEN)
В меню AQA Stop Sensor  або AQA Stop Liter  
натисніть на ВІДМІНИТИ (ZURŰCKSETZEN)
Клапан управління розблокує подачу води і 
індикатор стану знову загориться синім. 
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8.6 Передача установки користувачу 

Якщо після монтажу 
установки / введенням в 
експлуатацію і здачею її 
замовнику виникає тимчасова 
перерва необхідно вручну 
запустити регенерацію обох 
іонообмінних колон.

Користувач повинен бути проінформований 
про принцип роботи, управлінні і технічному 
обслуговуванні установки.
Користувачеві передається Керівництво з 
монтажу та експлуатації. 
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8.7 Простої і повторне введення в експлуатацію 

При планових періодах простою 
необхідно виконати наступні дії: 

Рекомендація BWT при повторному введенні в 
експлуатацію після простою:

Менше 3 днів:
Не потрібно 

Промити установку. Потім відкрити всі крани для забору 
проб для промивки пристрою. 

3-30 днів
Закрить мультиблок.

Відкрити головний запірний кран і мультиблок.
Обидві іонообмінні колони регенерувати. Потім відкрити 
всі крани для забору проб води для промивання 
пристрою. 

1-6 місяців:
Закрити мультиблок і відключити 
установку. 

Відкрити головний запірний кран і мультиблок.
Силами фахівців служби клієнтської підтримки BWT 
виконати регенерацію обох іонообмінних колон з 
додаванням дезінфекційних засобів Dioxal.
Потім відкрити всі крани для забору проб води для 
промивання пристрою.

Більше 6 місяців:
Закрити мультиблок і відключити 
установку. 

Відновити підключення до міської водопровідної мережі 
питного водопостачання.
Силами фахівців служби клієнтської підтримки BWT 
виконати регенерацію обох іонообмінних колон з 
додаванням дезінфекційних засобів Dioxal.
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8.8 Повернення товару 

Повернення товару на BWT проводиться 
виключно через присвоєння номера 
повернення (RMA-Nr.).

Номер повернення оформляється в Німеччині 
через нашу службу підтримки клієнтів в 
г.Шрісхайм.

Не авторизовані повернення BWT не 
приймаються. Всі питання завжди погоджуйте 
спочатку з вашим партнером за договором. 
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9  Додаткові онлайн-функції 

Для того щоб використовувати всі надані BWT 
додаткові функції, потрібно створити 
обліковий запис користувача на BWT. Ви 
отримаєте доступ до бази даних жорсткості 
води, оновлень програмного забезпечення та 
функцій діагностики несправностей. Далі, ви 
зможете підключити вашу установку до 
домашньої мережі і таким чином управляти 
параметрами витрати або отримувати за 
допомогою програми BWT@home актуальні 
повідомлення безпосередньо на смартфон. 

Реєстрація користувача
Натисніть на текстове поле. З'явиться 
клавіатура. 
Введіть адрес вашої електронної пошти. 

Натисніть на галочку знизу справа для 
введення адресу електронної  пошти. 

Встановіть галочку пункту політики 
конфіденційності.

Натисніть на ДАЛІ (WEITER)

Наступний екран: 
Ввести поштовий індекс
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Введення поштового індексу
Введення поштового індексу служить для 
автоматичного обліку жорсткості води з бази 
даних Hydromaps на місці установки приладу.
Натисніть на текстове поле. З'явиться 
клавіатура.
Введіть поштовий індекс місця установки 
вашого приладу BWT Perla.
Натисніть на ДАЛІ (WEITER)

Наступний екран: 
Введення міста

Введення міста 
Виберіть ваше місто в меню, якщо він там є. 
Після цього натисніть на ЗБЕРЕГТИ 
(SPEICHERN)

РЕЄСТРАЦІЯ 
На цьому реєстрація вашого продукту BWT 
закінчена. Після цього Ви отримаєте 
підтвердження реєстрації по електронній 
пошті. 
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9.1 Реєстрація без GSM-підключення

Якщо реєстрація через GSM-з'єднання не 
вдалася через слабкий сигнал, то в 
Повідомленні (Meldungen) з'явиться 
відповідна вказівка. Для того щоб, все таки 
зареєструвати ваш прилад, існують такі 
альтернативи: 
1. Використання зовншньої GSM- антени. Її

можна придбати на місці або у сервісного
техніка  BWT і підключити  до гнізда антени
(15).

2. Підключення до домашньої мережі вашого
BWT-приладу через LAN (Ethernet 
підключення RJ45 (15)) або WLAN.

9.2 LAN-підключення

LAN-підключення до домашньої мережі 
через наявний роутер
З'єднайте LAN-гніздо (15) BWT-установки і 
роутер Вашої домашньої мережі за 
допомогою мережевого кабелю (Ethernet 
RJ45).
На панелі управління вашого BWT-приладу 
виберіть Info / Serien-Nr./ PNR, зійдіть вниз і в 
рядку DHCP поставте галочку. Присвоєний 
роутером IP-адреса з'явиться в полі IP-
адреса. 

ВКАЗІВКИ
► Підключення до домашньої

мережі можливо або через
LAN, або WLAN. Обидва
підключення одночасно не
можливо.

► Передача даних можлива,
тільки якщо на вашому
роутері не заблоковані
наступні порти:
CP-Port 5671 и 5672,
TLS / SSL-Port 443.
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9.3 WLAN-підключення 
WLAN-підключення до домашньої мережі 
через наявний роутер 
Виберіть на панелі керування Вашого 
BWT-приладу Налаштування / Загальне / 
Wi-Fi з'єднання (Einstellungen/Allgemeines/
WLAN-Verbindung) і активуйте 
З'єднання (Verbindung).
У пункті меню Вибрати мережу (Netzwerk 
auswählen) ви можете вибрати тільки Вашу 
домашню мережу, ввести відповідний пароль і 
встановити зв'язок за допомогою бездротової 
технології.
Після того, як зв'язок вдалося встановити, 
натисніть на ДАЛІ (WEITER). Присвоєна 
роутером IP-адреса буде вказана в 
Інформація / Серійний № / PNR-номер (Info / 
Serien-Nr. / PNR відображається IP-Adresse.

ВКАЗІВКИ
► Підключення до домашньої

мережі можливо або через
LAN, або WLAN. Обидва
підключення одночасно не
можливо.

► Передача даних можлива,
тільки якщо на вашому
роутері не заблоковані
наступні порти:
CP-Port 5671 и 5672,
TLS / SSL-Port 443.

9.4 Активація Вашого BWT-приладу
Після реєстрації BWT-приладу Ви отримаєте 
електронне повідомлення з двома різними 
посиланнями.
Запустіть Вашу E-Mail програму і виберіть 
отримані повідомлення від BWT.
Натисніть на верхнє посилання в 
повідомленні.
Натисніть на ACTIVATE NOW, щоб завершити 
активацію.
Використовуйте дані користувача Вашого вже 
наявного на BWT облікового запису клієнта 
або заведіть новий обліковий запис.
Після отримання другого повідомлення, 
підтвердіть адресу електронної пошти за 
допомогою верхньої посилання.
Натисніть на нижнє посилання, якщо Ви не 
хочете активувати прилад.
Процес активації буде перерваний. 
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9.5 Мобільний додаток BWT@home 

Мобільний додаток BWT@home дає 
можливість контролю за роботою Вашого 
обладнання. 
Можливості додатку BWT@home
• Спостерігайте за рівнем регенеруючого

засобу
• Вказівки по сервісному обслуговуванню.
• Режим відпустки.
• Попереджувальні сигнали і сигнали про

помилки
• Прямий зв'язок з BWT-спеціалістом по

водопідготовці
• Отримання повідомлень про новини і акції,

що стосуються продукції BWT (за
необхідності).

ВКАЗІВКИ

► Дані продукту не
відображаються в
режимі реального часу.

Установка мобільного додатку BWT@home
Зайдіть на Apple Store або Google Market на 
вашому мобільному телефоні і знадіть BWT@ 
home.
Скачайте додаток BWT@home і потім 
відкрийте його. 
Виберіть Додати BWT PERLA і зареєструйтесь 
з допомогою Вашого облікового запису клієнта 
BWT (адрес електронної пошти і пароль). 

ВКАЗІВКИ
► Ви можете зареєструватися

тільки за допомогою
облікового запису клієнта.
Тому для активації всіх
ваших BWT приладів завжди
використовуйте тільки один і
той же запис.

Ваш BWT-прилад теперь підключений до 
BWT@ home і може бути використаний в 
роботі.
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9.6 Дистанційне керування (Remote)

За допомогою дистанційного керування можна 
відстежувати статус вашої установки. Після 
підключення на браузері відобразиться 
панель управління вашої BWT-установки.
Тепер ви можете керувати вашою установкою 
дистанційно. 

WLAN Прямий зв'язок з мобільним 
терміналом (Точка доступу Modus)
На вашому мобільному пристрої виберіть 
Налаштування / Бездротові та Мережі / 
Налаштування WLAN.
На моніторі WLAN установки BWT 
відобразиться як BWTAP. Виберіть опцію 
З'єднання і потім введіть код WPA2, який ви 
отримали при реєстрації установки.
Відкрийте Ваш браузер, з'явиться логін-вікно 
BWT-приладу.
Введіть логін, який ви отримали по 
електронній пошті від BWT. 

ВКАЗІВКИ
► Якщо відкриється вікно з

попередженням, натисніть
на Наступний або
Продовжити.

► Користуйтеся тільки
наступними браузерами:
Mozilla Firefox (з версії 62),
Internet Explorer (З версії
11), Opera (з версії 49) або
Safari (з версії IOS 9.3.5).
Максимальна відстань для
цього типу зв'язку
становить близько 5 м.

► WLAN-підключення можна
використовувати або для
підключення до домашньої
мережі, або для прямого
зв'язку з мобільним
терміналом. Два WLAN-
підключення одночасно
неможливі.

Тепер Ваш BWT-прилад через WLAN 
з'єднаний з вашим мобільним терміналом і 
може управлятися дистанційно.
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Підключення через домашню мережу 
Якщо установка ще не підключена до 
домашньої мережі, встановіть з'єднання згідно 
з вказівками, що містяться в пункті 9.2 (LAN) 
або 9.3 (WLAN). 
Відкрийте браузер вашого приладу в 
домашній мережі (смартфон/планшет/
комп'ютер) і в адресному рядку введіть 
вказаний в Інформація / Серійний № / PNR-
номер (Info / Serien-Nr. / PNR відображається 
IP-Adresse.

ВКАЗІВКИ
► Якщо відкриється вікно з

попередженням, натисніть
на ДАЛІ (WEITER) або
ПРОДОВЖИТИ
(FORTSETZEN).

► Передача даних можлива,
тільки якщо на вашому
роутере не заблоковані
наступні порти: CP-Port
5671 і 5672, TLS / SSL-Port
443.

На екрані з'явиться логін-вікно BWT-
установки. Введіть логін, який ви отримали по 
електронній пошті від BWT.
Тепер ваш BWT прилад підключений і може 
використовуватися в роботі.

9.7  Помилки при введенні в експлуатацію 

Помилка Можливі причини Усунення 
Не вдалося 
активувати 
прилад 

1.1  Чи всі 
обов'язкові поля 
були заповнені?

Переконайтеся, що поля «Звернення», «Прізвище» 
та адресу електронної пошти були заповнені. Після 
того, як всі поля будуть правильно заповнені, 
перейдіть до пункту 1.2

1.2 Чи підключений 
прилад до Інтернету? 

Перевірте зв'язок з інтернетом за допомогою 
смужок якості прийому сигналу вгорі праворуч на 
дисплеї. Якщо GSM-зв'язок відсутній, виконайте 
кроки по підключенню приладу до домашньої 
мережі (п.9.2 або 9.3 (LAN, WLAN)). Коли зв'язок 
буде встановлений, дотримуйтесь пункту 1.3

1.3 Чи є в огляді 
повідомлень 
інформація про 
вдале підключення?

Увійдіть в меню Повідомлення «Meldungen» і 
перевірте, чи немає там повідомлення - Реєстрація 
пройшла успішно (Registrierung erfolgreich) - 
Перевірити вхідні E-Mail-повідомлення (E-Mail 
prüfen). Якщо ви там не знайдете цього 
повідомлення, почніть активацію заново. Якщо таке 
повідомлення є, дотримуйтесь п. 2.1.
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2 Не прийшло 
повідомлення 
про активацію 

2.1  Не вистачило часу Активація приладу може зайняти до однієї години 
часу. Якщо по закінченні цього часу на вказану 
вами електронну адресу не надходило 
повідомлення про активацію, дотримуйтесь п.2.2.

Можливо адрес 
електронної пошти 
був вказаний 
невірно?

Перевірте ще раз правильність вказаної адреси для 
прийому електронної пошти для приладу і в разі 
необхідності виправте на правильний. Якщо адреса 
була вказана вірно, дотримуйтесь п.2.3. Якщо 
спочатку було вказано неправильну адресу, і ви не 
отримали повідомлення про активацію, зверніться на 
гарячу лінію BWT (Службу підтримки клієнтів).

2.3 E-Mail 
повідомлення 
потрапило в спам?

Перевірте папку SPAM в зазначеній пошті. Якщо це 
не призведе до вирішення проблеми, почніть 
реєстрацію заново.

2.4 Активація 
проведена повторно?

Якщо ви вже провели активацію повторно, а 
проблема все ще продовжує існувати, зверніться 
на гарячу лінію BWT (Службу підтримки клієнтів). В 
цьому випадку приготуйтеся повідомити серійний 
номер та ідентифікаційний номер (ID) приладу, 
який ви знайдете в меню Інформація/Серійний №/
PNR-номер (Info/Serien-Nr./PNR).

3 Не вдається 
On-linе 
активація

3.1 Не вдається зайти 
на веб-сайт по 
посиланню активації

Перевірте зв'язок приладу з інтернетом, на якому ви 
хочете відкрити посилання. Активація он-лайн може 
бути тільки при активному підключенні до інтернету. 

3.2 Веб-сайт 
відкривається з 
повідомленням про 
необхідність проведення 
сервісу 

Можливо, настав час для техобслуговування 
систем. У цей період активація неможлива. 
Спробуйте повторити спробу після закінчення 
зазначеного періоду часу.

3.3 Веб-сайт 
відкривається с 
повідомленням про 
помилку (Запит на 
обслуговування більше не 
діє)

З метою безпеки, посилання активації мають 
термін дії. Цей термін минув. Будь ласка, запустіть 
активацію повторно. 

3.4 Створення облікового 
запису користувача 
неможливо 
(Повідомлення про 
необхідність проведення 
техобслуговування)

Можливо, настав час для техобслуговування 
систем. У цей період активація неможлива. 
Спробуйте повторити спробу після закінчення 
зазначеного періоду часу.

3.5 Створення облікового 
запису користувача 
неможливо (Введення - 
Повідомлення про 
помилку)

Перевірте, будь ласка, правильність введених в 
обов'язкових полях даних.

3.6 Створення облікового 
запису користувача 
неможливо 
(Повідомлення про 
необхідність проведення 
техобслуговування)

Можливо, настав час для техобслуговування 
систем. У цей період активація неможлива. 
Спробуйте повторити спробу після закінчення 
зазначеного періоду часу.
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3.7 Реєстрація 
користувача не мож-
лива (Повідомлення 
про помилку)

Будь ласка, перевірте правильність адреси 
електронної пошти та пароля. Переконайтеся в тому, 
що клавіша CAPS LOCK не активована. Перевірте 
також мову використаної клавіатури і переконайтеся, 
що вона відповідає мові введення даних.

3.8 Реєстрація 
користувача не можлива 
(Забутий пароль)

Натисніть на Забули пароль (Passwort vergessen) і 
дотримуйтесь вказівок, щоб встановити новий 
пароль.

3.9 Завершення 
активації неможливо 
(поля введення в не 
повністю заповнені)

Будь ласка, перевірте поля введення. Потрібно, 
щоб всі поля були заповнені вірними даними.

3.10 Завершення 
активації (незгода з 
пунктом про 
конфіденційність)

Будь ласка, ретельно прочитайте угоду про 
конфіденційність і підтвердіть свою згоду. 
Користуватися цифровими послугами можливо 
тільки при прийнятті даної угоди.

3.11 Завершення 
активації (Монтажна 
компанія не знайдена)

Можливо, що ваша монтажна компанія поки не є 
партнером BWT. Використання партнерських 
послуг можливо тільки при співробітництві з одним 
з партнерів BWT.

4 Помилка при 
успішному 
введенні в 
експлуатацію 

4.1 Прилад в меню 
Налаштування / 
Реєстрація 
(Einstellungen / 
Registrierung) поки не 
показує, що реєстрація 
відбулася, хоча 
активація пройшла 
успішно (на електронну 
пошту прийшло 
повідомлення з 
підтвердженням про 
успішну активації) 

Успішна реєстрація може займати до однієї години 
часу. Якщо цей час вже минув, звертайтеся, будь 
ласка, на гарячу лінію BWT (Службу підтримки 
клієнтів).

9.8 Помилки під час роботи установки 

Помилка Можлива причина Усунення 
1 Не вдається 
скачати 
мобільний 
додаток

1.1 Посилання не 
працює

Перевірте зв'язок з інтернетом і доступність 
потрібного App-Stores вашого смартфона. Після 
цього спробуйте ще раз. Переконайтеся в тому, що 
на вашому смартфоні встановлений QR-Code рідер.

1.2 Установка 
неможлива

(Android чи 
IOS)

Перевірте версію 
операційної системи 
вашого смартфона. 
Вона повинна 
відповідати 
підтримуваній версії. 

1.3 Установка 
неможлива 

На жаль, ваша операційна система не 
підтримується.
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2 Реєстраці в 
мобільному 
додатку 

2.1 Реєстрація в 
мобільному додатку 
неможлива

Будь ласка, перевірте з'єднання з інтернетом 
вашого смартфона. Реєстрація можлива тільки при 
наявності зв'язку з інтернетом.

Перевірте дані реєстрації і при необхідності 
відновіть пароль.

Ймовірно, ваш сервер потребує технічного 
обслуговування. В цьому випадку в тимчасовому 
вікні техобслуговування буде відповідне 
повідомлення. Будь ласка, спробуйте 
зареєструватися після закінчення цього періоду.

2.2 Прилад не 
відображається на 
моніторі

Ви успішно зареєстрували прилад? Підтвердження 
про успішну активацію на вашу електронну пошту 
приходить по завершенню процесу активації. Якщо 
цього не відбулося, звертайтеся на гарячу лінію 
BWT (Службу підтримки клієнтів).

2.3 Статус приладу і 
мобільного додатку 
не співпадають 

Перевірте зв'язок вашого приладу з інтернетом і 
переконайтеся в тому, що в вашому смартфоні 
інтернет також працює.

Після первинної активації, відпов. під час роботи 
приладу статус коригується через GSM 1 раз в 
день. Це може вплинути на відхилення.

Якщо розбіжності зберігаються протягом декількох 
днів, звертайтеся на гарячу лінію BWT (Службу 
підтримки клієнтів).

2.4 Немає повідомлення 
про виконання дії, яку ви 
запустили (Режим 
відпустки, промивки, 
регенерації). 

Спрацювання дії триває до однієї години. Якщо цей 
час минув, перевірте зв'язок вашого приладу і 
вашого смартфона з інтернетом. 

2.5 Режим відпустки 
не деактивується

Режим відпустки з міркувань безпеки може 
деактивуватися тільки на самому приладі. Будь 
ласка, перейдіть до приладу.
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10  Обов'язки користувача

Ви придбали довговічний і зручний в 
обслуговуванні прилад. Але разом з цим, і 
певні обов'язки. Для бездоганної роботи 
вашого приладу Ви повинні забезпечити:
• Правильну експлуатацію.
• Регулярный контроль і технічне

обслуговування.

Регулярно запитуйте у вашого 
водопостачального підприємства дані про 
якість і тиск води, що подається. При змінах 
якості води повинні проводитися відповідні 
зміни в налаштуваннях. У цьому випадку 
звертайтеся за професійною консультацією.

Неодмінною умовою для ефективної та 
безаварійної роботи установки є контроль і 
регулярні інспекції (кожні 2 місяці), які 
самостійно проводить користувач, і піврічні 
(кожні 6 місяців) звичайні технічні 
обслуговування, що виконуються службою 
підтримки клієнтів BWT або авторизованою 
монтажною фірмою.

Іншою умовою для правильної роботи і 
надання гарантії є заміна зношених деталей 
відповідно до встановлених інтервалів. 

10.1 Правильна експлуатація
Правильна експлуатація включає в себе 
введення в експлуатацію, експлуатацію, 
виведення з експлуатації та при необхідності 
повторне введення. Правильна експлуатація 
приладу та інсталяція обладнання 
водопідготовки вимагає проведення 
регулярного контролю, сервісного 
обслуговування та робочого навантаження 
приладу (пропускання води через установку) 
відповідно до вимог дизайну і конструкції, 
умови експлуатації, при необхідності шляхом 
імітації видалення (ручна або автоматична 
промивка). Якщо симуляція видалення 
неможлива, продукт повинен бути виведений з 
експлуатації.

10.2 Контроль 
(здійснюється користувачем)

BWT рекомендує користувачу регулярно 
проводити і записувати наступні контрольні 
операції:

• Якість води. Залежно від приладу потрібно
звіряти параметри вхідної води з
налаштованими показниками вихідної води і
при необхідності коректувати їх.

• Напор води. При зміні режиму тиску треба
при необхідності змінювати і налаштування
приладу.

• Робочий стан приладу.
• Контроль за виведенням повідомлень на

монітор.
• Герметичність.
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10.3 Інспектування (здійснюється Користувачем)

Інспектування Інтервал Для обладнання 
БЕЗ активної реє-
страції BWT-DES

Для обладнання З 
активною реє-

страцією BWT-DES
Контроль дозаповнення регенеру-
ючого засобу

По мірі 
витрати

Потрібно Потрібно 

Контроль забруднення ємності з 
розсолом

Кожні 
2 місяці

Потрібно Потрібно 

Перевірка герметичності, 
візуальний контроль

Кожні 
2 місяці 

Потрібно Потрібно 

Контроль роботи / Індикації си-
стеми керування 

Кожні 
2 місяці 

Потрібно Потрібно 

Перевірка витрати регенеруючого 
засобу в залежності від об'єму 
обробленої води

Кожні 
2 місяці 

Потрібно Не потрібно 

Перевірка фіксування системи 
регенерації стічної води

Кожні 
2 місяці 

Потрібно Потрібно 

Перевірка правильного 
підрахунку лічильника води

Кожні 
2 місяці 

Потрібно Не потрібно 

Перевірка процесу регенерації Кожні 
2 місяці 

Потрібно Не потрібно 

Чистка ємності з розсолом і 
внутрішніх поверхонь, що 
контактують з водою

Кожні 
6 місяців 

Потрібно Потрібно
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10.4 Технічне обслуговування
(проводиться спеціалістом сервисної служби 
BWT або авторизованою компанією) 
Крім всіх інспекційних операцій кожні 6 місяців 
необхідно проводити технічне обслуговування 
нижче перерахованих вузлів силами фахівців 
сервісної служби BWT або навченим на BWT 
фахівцем.
Докладну інструкцію з технічного 
обслуговуванню можна запросити на BWT. Ми 
рекомендуємо укласти окремий договір на 
технічне обслуговування з авторизованою 
BWT компанією.

Конструкційні вузли (в залежності від 
типу і виконання виробу BWT можуть бути 
або не бути в наявності)

Очищення або повна дезінфекція

1.1 Гідравлічний блок в збірці 

1.2 Підшипний механізм

1.3 Шестерні

1.4 Привідний двигун

1.5 Поршень розподільчий

1.6 Інжектор Червоний/Зелений

1.7 Електролізер

1.8 Запірний штифт 

1.9 Кутовий конектор стічної води

JG-шланги

2.1 Підмішувальний модуль

2.2 Кришка водолічильника

2.3 Крильчатка

2.4 Напрямна решітка

2.5 Зворотний клапан

2.6 Байпас

2.7 Заглушка 

3.1 Розходомір разсолу

3.2 SOZ Соленоїдний клапан

5.1 Сито 

5.2 Поплавок (солевий)

5.3 Датчик рівня розсолу

6.1 AQA stop датчик

6.2 AQ Test

10.5 Заміна деталей
Користувач протягом терміну служби 
установки повинен забезпечувати своєчасну 
заміну швидкозношуваних і старих деталей.

Конкретні терміни заміни вказані в інструкції з 
технічного обслуговування BWT.

11 Гарантія 

При виникненні порушень в роботі установки 
протягом гарантійного терміну звертайтеся, 
будь ласка, до вашого партнера за договором, 
монтажної компанії, вказавши назву типу 
установки і її виробничий номер (див. 
«Технічні дані» або заводську табличку на 
виробі).
Недотримання умов монтажу, обов'язків 
користувача і порушення правил експлуатації 
виключають гарантії і відповідальність 
виробника.
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12  Технічні дані 

Установка підготовки питної води Тип BWT Perla
Номінальний внутрішній діаметр з'єднання DN 32

Тип з'єднання G 1 1/4ʺ

Номінальна ємність по DIN EN 14743 mol (м3x°dH) 2 х 1,1 (2 х 6,2)

Ємність / кг регенеруючий засіб по DIN EN 14743 mol 4.3

Максимальна (пікова) продуктивність при 
закритому змішуванні

м3/год Див. діаграму 
Пікова витрата

Робоча продуктивність при змішуванні з 20°dH до 
0° dH

м3/год 1.0

Номінальна продуктивність м3/год 3.2

Номінальний тиск PN bar 10

Робочий тиск, мін.-макс. bar 2-8

Втрата напору при робочій витраті bar 0.2

Область використання Квартири 
Кількість людей

1-4
2-8

Кількість завантаженого йонообмінного матеріалу   л 2 х 3,2

Запас регенеруючого засобу, макс. кг 32

Витрата регенеруючого засобу на 100% регене-
рацію

кг 0.25

Витрата промивної води на 100% регенерацію при 
тиску 4 бар, ок.

  л 21

Витрата промивної води при регенерації, ок.  л/год 170

Тривалість 100% регенерації кожної йонообмінної 
ємності, ок. 

 хв. 21

Температура води, мін.-макс. °C 5-25

Температура навколишнюго повітря, мін.-макс. °C 5-40

Вологість повітря не конденсується

Параметри електромережі В/Гц 230/50-60

Напруга приладу VDC 24

Сподживана потужність при роботі  Вт 5,6

Споживана потужність при регенерації, макс.  Вт 40

Підключення аварійної сигналізації, макс. VDC/A 24/0,5

Клас захисту IP54

Робоча маса, при максимальній загрузці кг 80

Маса грузу з упаковкою кг 36

Заводский  номер PNR 6-500138
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12.1 Габаритні розміри

Найменування BWT Perla
Висота A мм 797

Ширина B мм 394

Глибина C мм 505

Висота підключення для вхідної води D мм 592

Висота підключення води на виході E мм 652

Висота підключення перепускного шлангу F мм 410

Вільний простір для відкриття кожуху приладу G мм 400

Підключення до зливу, мін. DN 40

B

D

A

C

E

F

G
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12.2  Діаграма пікової витрати води

Максимальна (пікова витрата води) - це швидкість потоку, при якому початкове значення 
жорсткості води продукту знижується до значень менше 10% від жорсткості вхідної води 
протягом щонайменше 10 хвилин.

Робоча продуктивність - це швидкість потоку, що використовується при тестуванні продукту 
незалежними випробувальними лабораторіями для розрахунку потоку тестування. При 30% 
випробувального потоку установка пом'якшує воду без перерви.

Номінальна продуктивність - це об'ємний потік, при якому установка при закритому підмішуванні 
зумовлює втрату тиску в 1 бар при температурі води 15 °С.

BWT Perla 
макс. допустима пікова витра води – підміс закритий – при роботі на повній потужності 

П
іко

ва
 в

ит
ра

та
 в

од
и 

 л
/го

д

Жорсткість води на вході [mmol/л]  
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13 Усунення неполадок 
13.1 Технічні неполадки 

Неполадка Причина Усунення

Монітор показує 
недостачу 
регенеруючого 
засобу

В баці залишилося замало 
регенеруючого засобу (3)

Якщо бак ще заповнений, то 
можливо під ультразвуковим 
сенсором утворився засмічення з 
регенеруючого засобу.

Додати регенеруючий засіб, див. 
гл.8.3

Видалити засмідчення і 
перемішати вміст баку.

З установки 
виходить не 
пом'якшена вода.

В баці немає регенеруючого 
засобу (3).

Відсутність електропостачання. 

Неправильно налаштований 
підміс. 

Додати регенеруючий засіб, див. 
Розд. 8.3. Залишити на півгодини 
до утворення розсолу.
Вручну включити режим 
регенерації послідовно для обох 
колон.
Відновити електропостачання.

Провести налаштування, див. 
розділ Введення в експлуатацію 
«Налаштування жорсткості води».

З установки 
виходить 
недостатньо 
пом'якшена вода.

Установка не була 
відрегульована. 

При налаштуванні жорсткості був 
заданий занадто малий об'ємний 
потік.

Необхідно точно відрегулювати 
жорсткість води. 

Заново налаштувати 
жорсткість води і провести 
точне регулювання.

Вода не виходить AQA Stop перекрив подачу води. Перевірити систему на 
герметичність. Відкрити AQA Stop. 

З установки не 
виходить пом'як-
шена вода, або під 
слабким напором.  

Низький тиск на вході. Підвищіть тиск (при необхідності 
встановити редуктор) і вручну 
запустити регенерацію. 

При введенні в експ-
луатацію промивна 
вода кольорова. 

Причина – попадання частинок 
йонообмінної смоли. 

Провести повторну промивку 

Установку не вдає-
ться зареєструвати.
Установку не вдає-
ться підключити до 
мережі.
Установку не вдає-
ться додати до 
мобільного з додатка 
BWT @ home.

Неможливо встановити зв'язок. Зверніться в сервіс підтримки 
BWT 
по телефону   +7(495) 686 62 64
Понеділок – П'ятниця : 09:00 до 
18:00
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14  Стандарти і правові положення 

Застосовуються стандарти і правові положення в чинній редакції. Залежно від мети 
застосування повинні дотримуватися наступних норм і правових положень:

Положення про якість води для питних потреб (Закон про питну воду)

EN 806, Технічні Правила для пристроїв питного водопостачання

Стандартна серія DIN 1988, Технічні Правила для систем питного водопостачання

DIN EN 1717, Захист питної води від забруднення в системах питного водопостачання

DIN EN 15161 Установки підготовки питної води всередині будівель - Монтаж, експлуатація, 
технічне обслуговування і ремонт

Установка відповідає наступним стандартам: 
DIN EN 14743 Системи підготовки питної води в будівлях – Пом'якшувач води
DIN 19636-100 Прилади пом'якшення води (катіонний обмін) в системах питного водопостачання 
– Частина 100;
Вимоги до використання систем водопідготовки для питних потреб згідно DIN EN 14743.
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15 Робочий журнал  

Положення норм до питної води вимагає ведення виробничих протоколів в письмовій або 
електронній формі. 
Найменування приладу водопідготовки: _____________________________________________  
Місце встановлення: _____________________________________________

Дата
Показник витрати 
води до приладу 

водопідготовки [м3]

Жорсткість води 
до I після приладу 

водопідготовки

Підвищення вмісту 
натрію в витній 
воді. Жорсткість 
води, до I після х 

8,2 мг
[мг]

Кількість доданого 
регенеруючого 

засобу [кг]

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

I х 8,2 мг =

Ведення робочого протоколу є обов'язковим тільки для осіб або організацій, що здійснюють 
безпосереднє або опосередковане, цілеспрямоване постачання питної води в рамках договору 
оренди чи іншої самостійної, регулярної комерційної діяльності з метою отримання прибутку.
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Інформація згідно § 16 і §21 Виписки з регламенту про питну воду

В даній будівлі підготовка питної води відбувається наступним чином:

Вид наступної обробки води: □ Часткове пом'якшення
□ Дозування

Найменування приладу:   ___________________________________ 
Місце встановлення:   ___________________________________ 

□ Дозування силікатних добавок
Для мінімізації корозійної активності питної води і
запобігання підвищеного вмісту важких металів 
Вміст кремнію  у вашій воді ок.  ___________________________________ мг/л 
Гранична допустима кількість відпов. нормам до питної води: 15 мг/л  (в перерахунку на SiO2)

□ Дозування фосфатних добавок
Для мінімізації утворення вапняного нальоту, корозійної активності питної води і запобігання підвищеного вмісту 
важких металів
Вміст фосфатів у вашій воді ок.  ___________________________________ мг/л 
Гранична допустима кількість відпов. нормам до питної води: 2,2 мг/л  (в перерахунку на Р)

___________________________________ 

□ Дозування для налаштування значення рН
Для мінімізації корозійної активності питної води і запобігання підвищеного 
вмісту важких металів 
Значення рН вашої води
Граничне значення відпов. нормам до питної води: більше 6,5 і менше 9,5

□ Дозування рохчину гипохлориду натрію або діоксиду хлору    
Для підвищення гігієни питної води 

□ Концентрація хлору
□ Концентрацуя діоксиду хлору у Вашій воді, ок. ___________ мг/л 

Гранична допустима кількість відпов. нормам до питної води: 0,3 мг/л хлора, соотв. 0,2  диоксида хлора

□ Часткове пом'якшення питної води за рахунок натрієвого йонообміну 
Для мінімілізації утворення вапняного наліту

Діапазон жорсткості Вашої води  □  м'ягка (менше 8,4 °dH)

□ середня (8,4 °dH – 14.0 °dH)

Концентрація натрію у Вашій воді, ок. __________________________ мг/л
Гранична допустима кількість відпов. нормам до питної води: 200 мг/л

Компанія: __________________________________________________________________ 

Дата проведення останнього техобслуговування: ________________________________
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Додаткова інформація:

www.bwt-group.com

BWT Austria GmbH
Walter-Simmer-Straβe 4
A-5310 Mondsee
Phone: +43/6232/ 5011 0
Fax: +43/ 6232/4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Wassertechnik GmbH
Industriestraβe 7
D-69198 Schriesheim
Phone: +49/6203/ 73 0
Fax: +49/ 6203/73 102
E-Mail: office@bwt.de

ООО «БВТ»
г.Москва
Проектируемый проезд 
№ 4062 д. 6, стр.16
Телефон: +7(495) 686 62 64
Е-Mail: info@bwt.ru
www.bwt.ru




