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ISMERD MEG A DELFIN CÉGET
Ha házi szennyvíztisztító berendezés, zsír vagy szénhidrogén szeparátor vásárlását tervezed, akkor a DELFIN 
cég biztosan teljesíti a vágyaidat. A cég központja Dél-Lengyelországban található hegyvidéki, erdős környezet-
ben, ezért a cég, mind fekvésének, mind működési tevékenységének köszönhetően közel áll a természethez. Az 
1993 óta működő üzlet a kezdetektől az ügyfél és a környezet igényeire koncentrál.

A DELFIN CÉG AJÁNLATA:
• házi szennyvíztisztító berendezések
• szénhidrogén és zsír szeparátorok
• esővízgyűjtő tartályok

A DELFIN cég az egyik legkorszerűbb 
polietilén tartálygyártó cég Lengyelor-
szágban, köszönhetően az innovatív gy-
ártósornak, amely a rotációs technoló-
giát használja. A teljesen automatizált 
gyártási folyamat lehetővé teszi a hulla-
dékmentes gyártást, amely a csökken-
tett energiafelhasználással együtt védi a 
környezetet. Hogy biztosítsa termékeinek 
legmagasabb minőségét, cégünk saját la-
boratóriumot működtet, melynek korszerű 
berendezései lehetővé teszik a szennyvíz 
kivételesen precíz analízisét és a tisztítási 
folyamat pontos kontrollját.

A LEGMAGASABB MINŐSÉG
A DELFIN által gyártott házi szennyvíz-
tisztító berendezések CE jelzéssel van-
nak ellátva, rendelkeznek a Környeze-
tvédelmi Intézet megfelelő engedélyeivel 
és teljesítik a PN-EN 12566-1:2004/
A1:2006 valamint a PN-EN 12566-
3:2007+A1:2009 számú európai nor-
mákat. Ennek köszönhetően megfelel-
nek az EU által támasztott legmagasabb 
követelményeknek. Termékeinkre 10 év 
garanciát biztosítunk.



A DELFIN különböző házi szennyvíztisztító berendezéseket ajánl függően a ta-
laj- és a vízháztartástól, valamint az alkalmazott technológiától. A házadból 
távozó szennyvíz csöveken keresztül jut a házi tisztítóberendezésbe, ahonnan 
tisztított vízként távozik a talajba vagy a befogadókba. Semmilyen plusz beren-
dezés, szállítás és erőfeszítés. Ha minden ilyen egyszerű lehetne…

SPÓROLJ IDŐT ÉS PÉNZT!
A házi tisztítóból a hulladék elszállítása évente egyszer történik. És milyen gy-
akran kell ürítened az emésztőgödröt? A költségek összehasonlítása a házi 
szennyvíztisztító berendezés és az emésztőgödör használata között határozot-
tan a DELFIN terméket használó javára dől el. A számok nem hazudnak – ha 
befektetsz a házi szennyvíztisztító berendezésbe, pénzt spórolsz.

ELŐNYÖK SZÁMODRA ÉS 
A KÖRNYEZET JAVÁRA
A legmagasabb szintű technológia, a felhasznált anyag minősége és a körny-
ezettudatos politika azt okozza, hogy a szennyvíztisztító berendezés használata 
mind a felhasználó, mind a környezet számára előnyös. A berendezés helyes me-
gválasztása és megfelelő használata hosszú éveken át garantálja a zavarmen-
tes működést. Ez a biztos megoldás neked!

HÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
BERENDEZÉSEK

INNOVÁCIÓ

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

GAZDASÁGOSSÁG

FELELŐSSÉGTUDAT



Minden DELFIN PREMIUM modell szennyvíztisztítása két fázisban történik:

Fázis – oxigénmentes előtisztítás a rothasztó ülepítőben

Fázis – oxigénes biológiai tisztítás kavicsrétegen (dre-
názs, filtrációs rétegek) keresztül vagy aktív üledék elvén 
levegőztetéssel.
A szennyvíztisztító és a szennyvízelvezetés kiválasztása 
függ a lakók számától, a talaj- és a vízháztartástól, vala-
mint a terület felszínétől (topográfiájától).

VÁLASZD KI A MEGFELELŐ MODELLT:
Szivárgó drenázs - jó áteresztő képességű talajnál és 
alacsony talajvízszintnél használatos. Ez perforált csövek 
rendszerét jelenti, amelyek a talajban egy kavicsrétegen 
helyezkednek el, ahol végső tisztítás végbemegy.

Drenázsrendszer - nagyon jó áteresztő képességű (ho-
mokos) talajú kis telkekre ajánlott. A drenázs rendszerek 
felhasználása az ötödére redukálja a tisztításhoz szük-
séges felületet.

Függőleges filtrációs rendszerek - vizet át nem eresztő 
talajoknál ajánlott (különböző agyagok). A tisztított szen-
nyvíz befogadója lehet a felszíni folyóvíz, lecsapoló árok. 
A függőleges összlet felületének 7 m2 / főnek kell lennie.

Töltésbe ágyazott rendszerek - a töltésekbe ágyazott 
szétpermetező típusú szennyvíztisztítót ott használják, 
ahol az áteresztő talaj és magas talajvízszint jellemző. A 
szivárogtató összletet az eredeti talajszint fölé kell emel-
ni, hogy megtartsuk a maximális talajvízszinttől mért 1,5 
m-es szükséges távolságot.

Technical approval: PN-EN 12566-1:2004/A1:200.  

DELFIN PREMIUM TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



A DELFIN PRO MBBR egy egytartályos tisztító, amely különösen magas, akár 98% - os szennyezés 
redukciót biztosít.

• kamra – előülepítő- a csapadékok szedimentációja és az iszap tárolása, sűrítés és részleges 
   erjesztés
• kamra – levegőbefúvós kamra – szerves vegyületek oxidálása speciális polietilén gyűrűk 
   felhasználásával, amelyeken a szükséges mikroorganizmusok megtelepednek.
• kamra – utóülepítő – zonális csapadékszedimentáció

A DELFIN PRO MBBR ideális megoldás kis telkek 
tulajdonosainak. A legkorszerűbb technológiának 
köszönhetően a szennyvíztisztító helyigénye min-
dössze 2,6 -4,9 m2. A tisztító működése teljesen 
automatikus minimális energiafelhasználás mel-
lett (csak 0,72 KWh/nap).

Előnyök:

• A tisztító stabil működése
• Hidraulikus túlterheltség elleni magas ellenálló  
   képesség
• Magas szinten ellenáll a pH és hőmérséklet 
   változásoknak
• Könnyű beszerelhetőség minden talaj- és a 
   vízháztartású telek esetében
• A legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológia 
  (MBBR)
• Az előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz-
  tisztítás
• Dugulásmentesség és öntisztulás
• Nem kell biopreparátumokat használni
• A szükséges terület csak 2,6-4,9 m2

• A felhasznált energia mindössze 0,72 KWh 
   naponta
• Ürítés csak egyszer egy évben

PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 számú engedély.

DELFIN PRO MBBR TISZTÍTÓK



A DELFIN HD szénhidrogén szeparátorokat olyan helyeken használják, amelyeket veszélyeztet a kőolaj szárma-
zékokkal szennyezett csapadékvíz, mely a csatornahálózatba, a befogadókba és a talajba távozik. Felhasználható:

• benzinkutaknál
• autómosóknál
• parkolóknál

A szeparátorokat a legkorszerűbb technológiával sűrített polietilénből készítették, amely hosszú évekre garantálja 
a tartósságot. A szeparátorok a víz és a szénhidrogén sűrűségkülönbségének az elvén működnek. A kőolajszárma-
zékok a szennyvíz felszínén gyűlnek össze, ami megkönnyíti az eltávolításukat.

A Környezetvédelmi Intézet AT/2007-08-0158/A1 számú engedélye.
Elérhető modellek:

A DELFIN SGD zsírszeparátorokat mindig ott használják, ahol a szennyvíz az átlagosnál több zsírt tartalmaz. 
Felhasználható:

• éttermeknél és bároknál • szállodáknál • élelmiszeripari üzemeknél

A szeparátorokat növényi és állati zsírok szennyvízből való elválasztására készítették. A zsír és olajrészecskék a 
felszínen gyűlnek össze, így egy vastag réteget képeznek, amelyet rendszeresen el kell távolítani. A nehéz üle-
dékek ugyanakkor a szeparátor mélyére süllyednek, így szennyvíziszapot képeznek.

A Környezetvédelmi Intézet AT/2007-08-0159/A1 
számú engedélye.
Elérhető modellek:

SZÉNHIDROGÉN ÉS ZSÍR SZEPARÁTOROK
• utaknál
• átrakodóknál
• mélygarázsoknál

• autószervizeknél

Modell Maximális átfolyás [l/s] Térfogat [l] Modell Maximális átfolyás [l/s]] Térfogat [l]
HD-N 3 3 1550 HD-M 30 30 10 000
HD-N 4 4 1550 HD-M 40 40 10 000
HD-N 6 6 2100 HD-M 50 50 10 000
HD-N 8 8 3200 HD-M 75 75 15 000

HD-N 10 10 3200 HD-M 100 100 20 000
HD-N 15 15 4300 HD-M 150 150 25 000
HD-N 20 20 4300 HD-M 200 200 30 000

Modell Maximális átfolyás [l/s] Térfogat [l]
ST-O 1,5/200 1,5 540
ST-O 2/420 2 1550
ST-O 3/600 3 2100
ST-O 4/800 4 3200

ST-O 6/1200 6 4300
ST-O 15/5000 15 10 000

ST 1,5 1,5 540
ST 2 2 10 000
ST 4 4 15 000
ST 7 7 2000

ST 10 10 2000
ST 12 12 3000



DELFIN RAIN ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLYOK egy átlagos háztartásban akár 30%-al lehet csökkenteni 
a vízfogyasztást! 

Az esővizet fel lehet használni:
• WC öblítéshez
• kerti locsoláshoz
• autómosáshoz

HOGY MŰKÖDIK EZ?
A tetőről lefolyó esővíz az ereszcsatornákon át az esővízgyűjtőbe kerül. Az eresz ülepítők segítségével 
a víz megtisztul a falevelektől és az egyéb kerti szennyeződésektől. A szűrőfeltét és a szűrőkosárban 
található filterek segítségével a víz további szerves és szervetlen szennyeződésektől tisztul meg (pl. 
homok). A tartályban összegyűjtött víz egy megfelelően kiválasztott szivattyú segítségével a célhe-
lyre jut (pl. WC öblítő vagy locsoló 
berendezés). Amennyiben a tar-
tályban nincs víz és a WC öblítőt 
használni szeretnénk, a vezeték 
vagy a kút biztosítja a szükséges 
vizet.

Elérhető térfogatok:
• 3000 l
• 4000 l
• 5000 l

A DELFIN RAIN esővízgyűjtők a 
talaj- és a vízháztartástól füg-
getlenül használhatók. Egyre 
népszerűbbek nemcsak a víz 
árának emelkedése miatt, hanem 
a nagyobb környezettudatosság 
miatt is.

ESŐVÍZ HASZNÁLATÁVAL VÉDED
A KÖRNYEZETET!

DELFIN RAIN 
ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLYOK



WWW.DELFIN-POLSKA.PL

SZERETNÉL TÖBBET MEGTUDNI AZ AJÁNLATUNKRÓL?

LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA: WWW.DELFIN-POLSKA.PL

SZÍVESEN VÁLASZOLUNK A KÉRDÉSEIDRE ÉS SEGÍTÜNK 

KIVÁLASZTANI A SZÁMODRA LEG MEGFELELŐBB MEGOLDÁST.

A SZÁLLÍTÁST EGÉSZ EURÓPA TERÜLETÉN BIZTOSÍTJUK.

DELFIN Sp. z o.o.
Polska
25-852 Kielce
Chorzowska 22
tel.: +48 (41) 27 83 555
export@delfin-polska.pl







www.delfin-polska.pl

Delfin Sp. z o.o.

DELFIN PRO MBBR
Biológiai  házi szennyvíztisztító telep



www.delfin-polska.pl

AMIT KÍNÁLUNK:
§ Házi szennyvíztisztító telepeket
§ Esővíz tartályokat
§ Zsír-és szénhidrogén szeparátorokat
§ Biológiai szennyvíz tartályokat
§ Szivattyútelep, elosztó kutak, felszívó kutak

A termékeink CE jelzéssel  vannak ellátva, és teljesítik a  PN-EN 12566-
1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 számú európai normákat.

26 éve vagyunk a piacon!
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DELFIN Hibrid PRO MBBR tisztítók

Ø Hibrid egytartályos tisztító

Ø A szükséges terület csak 2,6 - 4,9 m2

Ø Ürítés csak egyszer egy évben

Ø Napi energia fogyasztás csak
0,32kWh/nap

Típus Lakosok száma Áteresztőképesség
(m3/nap)

Térfogat
(m3)

Terület igény (m2)

PRO MBBR 6 6 0,9 2,56 2,6
PRO MBBR 12 12 1,8 4,50 4,9
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Delfin PRO MBBR- előnyei
Ø Nagy sűrűségű polietilén és UV szűrővel készült tartály

Ø Nagy mértékű ellenállás a hőmérséklet és pH érték ingodázásnak

Ø Könnyű szállítás

Ø Könnyen telepíthető

Ø MBBR a  legújabb technológia a szennyvíztisztításnak.

Ø A kezelt szennyvíz minősége az előirásnak megfelelő

Ø Műszaki Engedélyt a Varsói Környezetvédelmi Intézet adta ki

Ø A CE minősítéssel rendelkezik a harmonizált európai

PN-EN 12566 -3 + A1 szabvány alapján

Ø 10 év garancia a tartályra

Ø Az elektronikus alkatrészek garancia - a gyártó szerint
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Delfin PRO MBBR kamrái

V1 – 1. kamra - előülepitő PRO 6: 1,26 m3 PRO 12: 2,19 m3

V2 – 2 kamra - levegőbefúvós kamra PRO 6:  0,66 m3 PRO 12: 1,23 m3

V3 – 3 kamra - utóülepitő PRO 6: 0,64 m3 PRO 12: 1,08 m3

V1 V2 V3
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Innovatív technológia

1. Kamra - Előülepitő

Folyamatai: ülepítés (esés) a lebegőanyag és a tömörített
iszap tárolása és részleges erjedése.

2. Kamra - Levegőbefúvós kamra

Folyamatok: szerves vegyületek oxidációja eleveniszap
részvételével (vagy fluid ágy).

3. Kamra - Utóülepitő

Folyamatai: a szuszpenzió szedimentációs zóna (ülepítő)
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Tisztítás első szakasza. Előülepitő

Nyers szennyvíz

Corg

NH4-N

Pog

NaCl

T
W

B

C12H22O11 Corg H2O

Ürítés csak egyszer egy évben

Ø Flotáció
Ø Ülepítés
Ø Sűrítés
Ø Részleges erjedés
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Tisztítás második szakasza. Levegőbefúvós kamra

Szennyvíz levegőztetése

N O2 NO2
Ø Mikroorganizmusok fejlesztése
Ø A szerves vegyületek oxidációja
Ø Az eleveniszap növekedése
Ø Szennyvíz levegőztetése

Befúvó csak 32W!  
0,72kWh/nap

Szennyvíz levegőztetése
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Tisztítás harmadik szakasza. Utóülepítő

Kimenő deflektor

Emelő-szivattyúk

Habosodás
iszapon

Légszivattyú csatlakoztatva

Működő légszivattyú

Ø Iszap felesleg
Ø A belső recirkuláció
Ø A külső recirkuláció
Ø Iszap elválasztása kezelt szennyvíztől
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A vezérlőszekrény

Teljes mértékben automatizált a 
kezelőpanel által, amely magában
foglalja:

Ø villamos biztonsági és időzítő
kapcsolók

Ø megszakító elektromágneses szelep a 
recirkulációs mamut szivattyúkhoz

Ø 2 aljzat
Ø levegő elosztó
Ø szelepek
Ø befúvó

A szabadság mód beállításának
lehetősége!



www.delfin-polska.pl

Hatékonyabb, mint a hagyományos kezelés
Magas szennyezés

csökkentése:
Ø BZT5 = 96% 
Ø ChZT = 96% 

Ø Lebegőanyag = 98%

Delfin PRO MBBR technológia felhasználásával
(ang. Moving Bed Biofilm Reactor)

ötvözi az eleveniszapos, valamint a merített- és a lebegő
membránszűrős technológiák tulajdonságait (fluid).

Szennyvíztisztító magas ellenállást tanúsít szabálytalan
szennyvíz kibocsátására és nagyfokú tisztítást.

A három kamra kúpszerű aljzata elősegíti a primer iszap és
rothosztott iszap lerakódását is, amely megkönnyíti az

iszap recirkulációját.

Az utóülepitőben található speciális berendezés
(deflektor) meggátolja az iszap kontrollálatlan

átáramlását a kifolyóba.
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A kezelt szennyvíz elvezetési módszerei

Delfin PRO cső szikkasztással
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A kezelt szennyvíz elvezetési módszerei

Delfin PRO szikkasztó pakett
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A kezelt szennyvíz elvezetési módszerei

Delfin PRO szikkasztó kúttal
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Energiafelhasználás

Energiafelhasználása:

0,72kWh/nap
262,8 kWh./év

"Körültekintő Építészet" program 
által ajánlott rendszer
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Delfin PRO MBBR – előnyök

Ø Tisztító stabil működése

Ø Minimális energiaigény 0,72kWh/nap

Ø Magas ellenállás a hidraulikai túlterhelésre

Ø Dugulásmentesség és öntisztulás

Ø Nincs szükség biokészítményekre

Ø A szükséges területet csak 2,6 - 4,9 m2

Ø Ürítés csak egyszer egy évben

RENDKÍVÜL ALACSONY ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGEK



Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | Lengyelország

tel. +48 41 27 83 555 | handlowy@delfin-polska.pl

www.delfin-polska.pl

Kérdése van?

Szeretettel várjuk!



 

A MONOBLOC ASC DELFIN PRO MODELL 
SZENNYVÍZKEZELŐ 

VEZÉRLŐSZEKRÉNYÉNEK HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSA 

 
Az alábbi használati utasítás tartalmának megismerése lehetővé teszi a berendezés megfelelő telepítését 
és üzemeltetését, biztosítva a hosszútávú és megbízható működését. 
A gyártó fenntartja magának a változtatások bevezetésének jogát, melyeket indokoltaknak lát, és amelyek nem 
lesznek közzétéve a használati utasításban, de a termék fő jellemzői megmaradnak. A gyártó nem vállal sem 
anyagi sem jogi felelősséget a felelősséget vezérlő rossz telepítése és bekötése, a paraméterek rossz beállítása 
valamint a „SZERVIZINDÍTÁS" hiánya miatt. A telepítés előtt ismerkedjen meg az utasítással. 

 

 

DELFIN SP. Z O.O. 
Ul. Chorzowska 22 
25-852 Kielce 
NIP: 959-10-41-589 
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1. A MENÜBEN TALÁLHATÓ BEÁLLÍTÁSOK 

2. HIBAELHÁRÍTÁS 

3. A BERENDEZÉS KARBANTARTÁSA VALAMINT A FELÜLVIZSGÁLAT 

4. A BERENDEZÉS 

CSATLAKOZTATÁSA  

A vezérlőszekrény adatai 

A vezérlőszekrény méretei 
(magasság/szélesség/mélység) 

400/400/250 
[mm] 

A vezérlőszekrény alapjának méretei 
(magasság/szélesség/mélység) 

900/400/250 
[mm] 

A vezérlőszekrény tömege az alappal együtt 13 [kg] 

IP Védettség IP44 

A légsűrítő platformja 
(magasság/szélesség/mélység) 

250/300/250 

 

http://www.delfin-polska.pl/


 

 
 

1) Ábra. Vezérlőszekrény MonoBLOC ASC - Delfin PRO modell. 

 
 



 

A berendezés paraméterei 
 

 
 MONOBLOC ASC VEZÉRLŐ 

 

Tápfeszültség 
 

230 V AC 50Hz 
Teljesítmény felvétel 
készenléti üzemmódban: 

1.5 W 

A befúvó maximális 
teljesítménye 

120 VA 

Védettség IP55 / IP65 (opció) 
Üzemi hőmérséklet - 25 oC – + 50oC 
Riasztási kimenet 12 V DC / 50 mA 
Óra RTC elemes időmegtartással 
A vezérlő védelme Olvadó biztosíték 20 mm-es 3A 
A kimeneti áramkörök 
védelme 

Olvadó biztosíték 20 mm-es 3A 

Túlfeszültség elleni védelem 275 V AC 
Főkapcsoló Vörös hermetikus 

Szelepegység 3 szekciós, bemenet ½', 
kimenet ½’ szervo kimeneti 
egység 
(balról jobbra) 
1 Kimenet – reaktor - főülepítő recirkuláció 2 Kimenet – 
másodlagos ülepítő főülepítő recirkuláció 3 Kimenet – 
difffúzor 

 
 
 
 

 

2) Ábra.   Vezérlőszekrény MonoBLOC ASC - Delfin PRO modell. 
 



 

1. A MENŰBEN TALÁLHATÓ BEÁLLÍTÁSOK 

 

12:00 01/01/2016 
NOMINÁLIS 
ÜZEMELTETÉS 

A főképernyőn megjelenik: 
- az aktuális idő, 
- a tisztítás módja és ciklusa 
- a hiba állapotok 

 

A menüt a következőkből álló billentyűzettel mozgathatjuk: 
 
 

 
Érték növelése 

 

Érték csökkentése 

 

Visszalépés a menü előző nézetére 

 

Továbblépés a menü következő nézetére 

Ez szolgál a menübe bekerülésre adatok jóváhagyására 
vagy módosítására 

A menübe belépést /  a menüből kilépést /- almenüket 
eredményezi 

 

Töröl bizonyos hibákat 
 
 
 

Minden klikkelés rövid hangjelzéssel jelzett. Ha a képernyő a menüben marad a felhasználói beavatkozása nélkül, 

akkor 10 perc után automatikusan kilép a menüből visszalépve a fő képernyőhöz nem elmentve a beírt változásokat. 

Az LCD megvilágítása 2 percig működik minden klikkelés után. A vezérlő legalább 24 óránként egyszer inicializálja a 

vevőegységeket, ellenőrzi állapotukat és a befúvó és a szelep csatlakozását, valamint végrehajt egy belső elektronikai 

megfelelőségi szimulációt. Minden a menübe bevezetett érték vagy paraméter a paraméter / érték villogtatásával 

jelezve, amelyek változtathatóak 

Kék színnel jelöltek a menüben. A végrehajtott változások a szerviz menüben elmentődnek mindig az paraméter 

bevezetésének jóváhagyása után. A riasztó jelzés, amennyiben be van kapcsolva, csak 8:00 órától 20:00 óráig jelzi a 

hibákat. Az „R" billentyűt megnyomva a külső jelzés el lehet hallgattatni, ha a probléma továbbra is fennáll. A 

vezérlőnek van  téli / nyári időszámítás megváltoztatás funkciója. Ügyeljen arra, hogy ha az áram mérés ki van 

kapcsolva, akkor a vezérlő nem tárja fel a légsűrítő és a szelepek lekapcsolódását és károsodását. A rendszer 

üzemelése közben bekapcsolt áramméréssel, lekapcsolt vagy meghibásodott légsűrítővel fellép a szelepterminál 

károsodásának kockázata. Ha be van kapcsolva az áram mérés a mérés minden 15 másodpercben végrehajtásra kerül. 

A MONOBLOC vezérlő „ENERGO" megjelöléssel rendelkezik egy energiatakarékos szelep szigettel, azaz energia 

töltődik le az adott szekció nyitásának/zárásának pillanatában. Ha a vezérlő fel van szerelve szintérzékelővel, akkor 

önállóan kapcsol át a működési módok között. Ha nincs érzékelője, akkor a nominális és a szabadság mód 

változtatható a menü pozícióból. A szabadság mód automatikusan kikapcsol 14 nap elteltével. 

 

 



 

A kijelző rendszere a menüben. 
 
 

 

12:00 01/01/2016 
NOMINÁLIS 

ÜZEMELTETÉS 

A kijelző kinézete a vezérlő normál működés közben, megjeleníti az 
időt a ciklus valamint a tisztítási üzemmódot, Megjelennek még 

szintén a hiba és szerviz üzenetek. 

 

ÁLLITSA A 
DÁTUMOT 
01/01/2016-ra 

A dátum módosításához nyomja meg  és írja be a helyes 

dátumot a beállítás ideje alatt érvényesítve az adatokat  
pl. a napot a dátum többi része ki van maszkolva 01/   / _  

 

ÁLLÍTSA AZ 
IDŐT 12:00 
-ra 

Az idő módosításához nyomja meg  és írja be a helyes időt, a 

beállítás ideje alatt érvényesítse az adatokat   
pl. az órát az idő többi része ki van maszkolva 01:   

 

KÉZI 
ÜZEMMÓD 

A kézi üzemmódba való belépéshez nyomja meg  és a nyilak 

segítségével vagy válassza ki a vevőt és a bekapcsol / 

kikapcsol módot a gomb segítségével  az almenüből való 

kilépéshez nyomja meg a gombot   

 

BEFÚVÓ SZERVÍZ 
16000 H 

 
Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt a befúvó 

szervizéig / felülvizsgálatáig 

 

SZENNYVÍZKEZELŐ 
SZERVÍZ 365 NAP 

 
Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt a 

szennyvízkezelő szervizéig / 
felülvizsgálatáig 

 

ELSŐDLEGES ÜLEPÍTŐ 
180 NAP 

Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt az elsődleges 
ülepítő kiszivattyúzásáig. A felhasználó az elsőleges ülepítő 

kiszivattyúzása után törölheti ezt a számlálót a képernyőn megjelenő 
gomb segítségével 

 

A SZABADSÁG 
ÜZEMMÓD 
KIKAPCSOLVA 

Információ a szabadság üzemmód bekapcsolásáról /kikapcsolásáról. 

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a gombot  és a 

nyilak segítségével vagy változtassa meg a paramétert és 

érvényesítse az a gombbal   

 

SZERVIZ 
MENÜ 

Fül a szerelő részére, meg kell nyomni a gombot a jelszó 
beírásához a nyilak segítségével és érvényesíteni a kódot a gombbal 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a jelszót a szerviz menühöz. 
Jelszót a szennyvízkezelő gyártója adhatja meg. 

 

A NOMINÁLIS 
CIKLUS BEÁLLÍTÁSAI 

Ez az almenü tartalmaz a nominális ciklussal kapcsolatos minden 

adatot és paramétert. A belépéshez nyomja meg a gombot , az 

almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot . A vezérlő 
gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és beállításait. 

 

A SZABADSÁG 
CIKLUS BEÁLLÍTÁSAI 

Ez az almenü tartalmaz a szabadság ciklussal kapcsolatos 
minden adatot és paramétert. A belépéshez nyomja meg a 

gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és 
beállításait. 



 

 

A 
VEVŐEGYSÉGEK 
SZÁMLÁLÓI 

Ez az almenü tartalmaz minden információt a vevőegységek 
működési idejéről az adott hónapban. A belépéshez nyomja meg a 

gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és 
beállításait. 

 

BEFÚVÓ 01/2016 620 
MIN 

Információ a befúvó működési idejéről 2016. év januárjában. Más 

hónapok áttekintéséhez nyomja meg a gombot vagy . A 
további 

 
 



 

 

 vevőegységek működési idejének megtekintéséhez nyomja meg a gombot 

vagy . Hasonlóan a többi 
vevőegységekre 

 

A 
SZÁMLÁLÓK 
TÖRLÉSE 

Az összes működési idő számláló törléséhez nyomja meg a gombot

, ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A számlálók 
törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 

SZERVIZ 

Ez az almenü tartalmaz minden információt a szervizek idejéről. A 

belépéshez nyomja meg a gombot , az almenüből való kilépéshez 

nyomja meg a gombot . A vezérlő gyártója nem adja meg a 
működés algoritmusát és beállításait. 

 

BEFÚVÓ SZERVÍZ 
16000 H 

Ez a paraméter a befúvó szerviz idejéig mentett érték. A paraméter 

megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és a nyilak 

segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 
 

SZENNYVÍZKEZELŐ 
SZERVÍZ 365 NAP 

Ez a paraméter a szennyvízkezelő szerviz idejéig mentett érték. A 

paraméter megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és a 

nyilak segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 

 
ELSŐDLEGES ÜLEPÍTŐ 

180 NAP 

Ez a paraméter az elsődleges ülepítő kiszivattyúzása idejéig mentett 

érték. A paraméter megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és 

a nyilak segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 

 
A BEFÚVÓ 
SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

A befúvó szerviz számlálójának törléséhez (írja át a befúvó szerviz 
fővisszaszámlálójának korábban beállított értékét) nyomja meg a 

gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy 

érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A 
számlálók törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
A 
SZENNYVÍZKEZ
ELŐ SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

A szennyvízkezelő szerviz számlálójának törléséhez (írja át a 
szennyvízkezelő szerviz fővisszaszámlálójának korábban beállított 

értékét) nyomja meg a gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi 
a felhasználót, hogy érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még 

egyszer a gombot . A számlálók törlése után a vezérlő 
automatikusan kilép az almenüből. 

 
AZ ÜLEPÍTŐ 

SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

Az ülepítő szerviz számlálójának törléséhez (írja át az ülepítő szerviz 
fővisszaszámlálójának korábban beállított értékét) nyomja meg a 

gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy 

érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A 
számlálók törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
 

ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 

Ez az almenü tartalmaz minden információt az eseményekről, 
amelyek megtörténtek a szennyvíztisztító üzemelése közben. 

Kiolvasható az 50 utolsó esemény, ha az események mennyisége 
meghaladja az 50-et a vezérlő felülírja a régi eseményeket. A belépéshez 

nyomja meg a gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg 

a gombot . A vezérlő gyártója nem adja meg a működés 
algoritmusát és beállításait. 



 

 

01/01/2016 12:00 
ÁRAMKIMARADÁS 

Információ a 230 V AC tápfeszültség kimaradásról 2016. év január 1. 
12:00 óra. A további hibák megjelenítéséhez nyomja meg a gombot  

vagy   

 

ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 
TÖRLÉSE 

Az esemény előzmények teljes törléséhez nyomja meg a gombot 
, ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . Az esemény 
előzmények törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
 



 

 

 

A MENÜ 
NYELVE 
LENGYEL 

Információ a menü nyelvéről. A nyelv megváltoztatásához nyomja meg a 

gombot  és a nyilak segítségével vagy  változtassa meg a 
paramétert és érvényesítse a gombbal 

. 

 

CSATOLT 
RIASZTÁS 

Információ a riasztó csatolásáról / kikapcsolásáról A riasztó működési 

módjának megváltoztatásához nyomja meg a gombot  és a nyilak 

segítségével vagy  változtassa meg a paramétert és 

érvényesítse a gombbal . 

 

CSATOLT ÁRAM 
MÉRÉS 

Információ az áram mérésének csatolásáról / kikapcsolásáról A 

riasztó működési módjának megváltoztatásához nyomja meg a gombot 

 és a nyilak segítségével vagy  változtassa meg a 

paramétert és érvényesítse a gombbal . Ha a mérés ki van 
kapcsolva akkor a vezérlőegység iniciálása szintén ki van kapcsolva. 

 
 

GYÁRI 
BEÁLLÍTÁSOK 

A gyári beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot , 
ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A vezérlőegység 
visszaáll és újraindul, a gyári beállításokkal Ügyeljen az aktuális dátum és 

idő beállításokra. 
 

A VEZÉRLŐEGYSÉG 
SZÁMLÁLÓJA 
000001 H 

 
A vezérlőegység üzemelési idejének számlálója, a számláló gyári és azt 

nem lehet törölni. 

 

2. Hibaelhárítás 

Bármilyen meghibásodás esetén a hibaelhárítást csak megfelelő ismerettel és engedélyekkel rendelkező személy 
végezheti. 

 
A jelzés 

Színe 
ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 

LEHETSÉGES OK 
MEGOLDÁS 

 

 
Világít 

 
NINCS 
ESEMÉNY 

  

 

 
Villog 

 
 

F2 BIZTOSÍTÉK 
HIBA 

A 230V AC táp 
túlfeszültség, rövidtárlat 
a befúvó vagy a szelepek 

külső áramkörében 

Cserélje ki az F2 
biztosítékot (olvadó 
betét 20mm-es 3A) 

 

 
Villog 

 
 

BEFÚVÓ ÁRAM 

 

Lekapcsolt befúvó vagy 
elektromos tekintetben 

sérült 

Ellenőrizze a befúvót, 
hogy megfelelően 
működik-e, a hiba 

törlése az „R” 
gombbal 

 
 

 
Villog 

 

 
SZELEP 1 ÁRAM 

Lekapcsolt szelep 1 (bal) 
vagy elektromos 

tekintetben sérült 
(hasonlóképpen a többi) 

Ellenőrizze a szelep 
1 -et, hogy 

megfelelően 
működik-e (kézi 

üzemmód), a hiba 
törlése az „R” 

gombbal 
. 



 

 

 
Villog 

 

Tápáram 
kimaradás 

Nincs a 
vezérlőegységnek 
táplálása 230V AC 
50Hz 

Ellenőrizze a 
vezérlőegység 

230V AC 
tápfeszültség 

vonalát 

 
Világít 

 

TÁPÁRAMELLÁTÁS 
VISSZATÉR 

  

 

 
Villog 

 

TISZTÍTÓ 
SZERVIZ 

 

A szennyvíztisztító szerviz 
számlálója elérte a 
megadott értéket 

Meg kell csinálni a 
szennyvíztisztító 

szervizét a tisztító 
gyártójának 

 
 



 

 

   ajánlásaival 
egyezően 

 
 
 

 
Villog 

 
 

BEFÚVÓ 
SZERVIZ 

 
 

A befúvó szerviz 
számlálója 
visszaszámolt a 
megadott értéktől 

Végre kell hajtani 
a befúvó szervizét 

a tisztító 
gyártójának 
ajánlásaival 

egyezően 

 
 
 
 

 
Villog 

 
 
 
 

ELSŐDLEGES 
ÜLEPÍTŐ 
SZERVIZ 

 
 

 
Az elsődleges ülepítő 

szerviz számlálója 
visszaszámolt a 

megadott értéktől 

Ki kell 
szivattyúzni az 

elsődleges 
ülepítőt a tisztító 

gyártójának 
ajánlásával 
egyezően 

valamint törölni 
kell az üzenetet 
(leírás fentebb a 

menüben) 

 

 
Villog 

 
 

VEVŐEGYSÉGI 
ÁRAM 

A befúvó aljzatába 
más berendezés 

lett csatlakoztatva, 
mint a gyártó által 

engedélyezett 
befúvó 

 

A vezérlőegység 
elveszíti a 

garanciáját 

 

 

 
TÜNET 

 
OK 

 
A kijelző fekete felső sora 

-átnedvesedett a vezérlőegység 
processzora 

- rossz csatlakoztatás a szabadság szonda 230V 
AC táplálásához 

 
 

A vezérlőegység nem indul el 

- Kiolvadt biztosíték F1 1A 
- sérült főkapcsoló 
- nincs tápfeszültség 230V AC 

- a nyomtatott áramköröket összekapcsoló 
belső csatlakozó ki van 
húzva 

 

Nem működik a befúvó és/vagy a 
szelepek 

- sérült biztosíték F2 3A 
- az adott vevőegység reléje hibás 

- a nyomtatott áramkör kiégett 
- sérült vevőegységek 

Szakadt varisztor ami az F1 és F2 biztosítékok 
között található, kiolvadt biztosíték F1, a 

vezérlőegység kikapcsolva 

 

- hálózati 203V AC túlfeszültség, garancia 
elvesztése 

 

A kijelzőn furcsa jelek jelennek meg, a jelek 
rossz kontrasztja 

 

- a vezérlőegység átnedvesedett a rosszul 
tömített nyílásoktól vagy a rosszul 
összerakott háztól 

 

A vezérlőegység furcsa dátumot és/vagy időt 
jelez ki pl. 35:68 55/15/2098 

 

- átnedvesedett valós idő rendszer 
- sérült vagy lemerült elem 3V 



 

 
 

 

3. A berendezés karbantartása valamint a szemlék 

A vezérlőszekrény szemléjét legalább12 havonta egyszer végre kell hajtani. A szemle valamint a 

karbantartás ideje alatt ellenőrizni kell: 

 

 



 

- minden elektromos csatlakozást, 

- a nyomás alatti csatlakozások tömítettek-e, 

- a mérési értékek helyesek-e, 

- a vezérlőegység számlálóinak leolvasása és az üzemelési naplóba beírása 
 

4. A berendezés csatlakoztatása 
 

A csatlakoztatást arra jogosult személynek kell végrehajtania. A berendezést az összeszerelési utasításnak, és a 

munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni. A táphálózati kapcsoló tábla túlárami védelemmel kell 

legyen ellátva az áramütés elkerülése érdekében valamint a túlárami rövidzárlat védelmére. Az elektromos telepítés 

vége az aljzat hermetikus lezárásával zárul 230V 50Hz a nominális áramerősség nem kevesebb, mint 6 A. 

 
Az eljárás menete a telepítés során: 

- leásni a vezérlőszekrény alá, 

- minden nyomás alatti és elektromos vezetéket átvezetni a vezérlő szekrény alapján, 

- visszatölteni az alapot alulról az alap nyílásának feléig, 

- minden nyomás alatti és elektromos vezetéket szorítóbilincsekkel oda kell erősíteni a perforált sínekhez, amik a 

szekrény lábazatában találhatóak helyet hagyva a tisztító és a vezérlőszekrény között kb. 20 cm-t, 

- a tisztító tápkábelét, ami 230 V AC aljzatban végződik odaerősíteni bilincsekkel a vezérlő tartószerkezetéhez 

valamint csatlakozatni a vezérlő 230 V 50 Hz csatlakozóját, 

- csatlakoztatni a nyomóvezetékeket a megfelelő nyomás alatti csatlakozókhoz, 

- a csatlakozások megfelelőségéről meggyőződés után alapvető elektromos mérést kell végrehajtani 

jegyzőkönyv megírásával, 

- bekapcsolni a vezérlőt a vezérlőt és próbaüzemet végrehajtani („SZERVIZINDÍTÁS). Ha minden rendben van és 

minden vevőegység megfelelően működik meg kell írni a megvalósulási jegyzőkönyvet. 
 

 A gyártó nem vállal sem jogi sem anyagi felelősséget a vezérlőszekrény csatlakoztatásának és telepítésének pontosságáért és 

minőségéért 
 

SZERVIZINDÍTÁS 

A szervizindítást a tisztító telepítéséről és szervizéről megfelelő ismerettel rendelkező, a tisztító gyártójának képzéséről 

megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti el. 

Az eljárás lefolyása: 

- a tisztító telepítve van, elektromosan és nyomás alatt is csatlakoztatva van, a próbaindításra felkészítve, 

- nyomja meg az „OK” gombot a vezérlőn és gombot nyomva tartva csatlakoztassa a tápfeszültséget a vezérlő 
főkapcsolójával, 

- az első hangjelzés után engedje el az „OK” gombot, 

- a kijelzőn megjelennek a teszt fázisai és kijelzésre kerülnek a paraméterek (a felső sorban lesz kiírva, hogy mi van 

tesztelve valamint a megengedett értékek tartománya, az alsó sorban pedig a mért érték), 

- a szervizindítás befejeztével menjen át a „KÉZI ÜZEMMÓD” fülre és kézi üzemmódban csatlakoztassa egyenként a 

vevőegységeket és ellenőrizze a tisztítóban, hogy az adott egysége megfelelően működik-e és jól van-e csatlakoztatva. 

- a vevőegységek helyes működésének ellenőrzése után térjen vissza a főképernyőhöz 

- készítse el a végrehajtási jegyzőkönyvet (az elvégzett próbaüzemről) 
 
 



 

 

(DÁTUM, HELY) _ _ / _ _  / _ _ _ _ , …………………………… 
 
 
 

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV NR. …………………………………. 
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(VÁROS, IRÁNYÍTÓSZÁM)

 …………………………………………………………… , _ _ - _ _ _ 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

 

Cég: 

AUTOMATIC SYSTEM CONTROL UL. 
POZIOMKOWA 2 
47-400 RACIBÓRZ GIOŚ: 
E0017172WZ 

 
 

Teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a termék 
 

A MONOBLOC ASC VEZÉRLŐEGYSÉG 
 

amelyre vonatkozik az alábbi nyilatkozat megfelel az Európai Közösség következő direktíváival. 
 

1. Gyengeáramú direktíva (beleértve annak összes módosítását és kiegészítését) 

LVD 2006/95/WE 

 
2. Elektromágneses Kompatibilitás (beleértve annak összes módosítását és kiegészítését) PN- EN 
60730-2-7:2011 

 
 
 
 
 
 

…….…….………………….….. 
Bélyegző és aláírás 

04/02/2016 Racibórz 

Az alábbi nyilatkozat a vásárló kérésére lett kiadva egyezően a Szabvány Törvény 20.1 cikkével (Napi törvény 
3.4.94 Törvény Közlöny 
Nr. 53/93 251 pozíció; Törvény Közlöny Nr 95/95 471. pozíció) valamint a Belügy- és Közigazgatási 
miniszter 
1998.07.31-i rendeletével (Törvény Közlöny Nr 113/98 728 pozíció). 

 
 



 

GARANCIA 

A gyártó nem vállal pénzügyi és jogi felelősséget a rossz telepítésből és csatlakoztatásból, a hibás 

paraméter beállításokból illetve a „SZERVIZINDÍTÁS"lefolytatásának hiányából fakadó károkért. 

A telepítés előtt ismerkedjen meg az utasítással. 
A gyártó a MONOBLOC ASC vezérlőegységre 24 hónap garanciát 
biztosít. A garancia feltételei: 

1. A garancia nem vonatkozik a következőkből eredő hibákra: 

- önkényes, a felhasználó vagy más illetéktelen személy által végrehajtott javítás, átalakítások vagy szerkezeti 

változtatások, 

- mechanikus, termikus, kémiai, időjárás okozta károsodások vagy szándékos károkozás az eszközön, 

- a megfelelő üzemeltetés alapelveinek be nem tartásából adódó károsodásokért, és a nem rendeltetésszerű 

használatért. 

2. A garanciális időszakban feltárt hibák kijavításra kerülnek 21 munkanap alatt a vezérlőegység kézbesítésének 
napjától számítva. 

3. A reklamálónak köteles eljuttatni a vezérlőegységet megfelelően biztosítva a szállítás soráni károsodástól. 

4. Tilos a PLOMBA feltörése 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aláírás és a kiállítás dátuma: 

 

 

………………………………………………  
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