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1. ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ 
У даній інструкції описано монтаж, експлуатацію та регламентне обслуговування системи 

xxRO140-440WL (далі система ЗО). Також тут міститься інформація про основні несправності та 
методи їх усунення. 

NEREXTM рекомендує всім користувачам повністю прочитати зміст цієї інструкції. Якщо 
система не працює належним чином після виконання основних процедур виявлення та усунення 
несправностей, зверніться до свого місцевого постачальника послуг. 

NEREXTM рекомендує інсталяторам (сервісним інженерам) переглядати цю інструкцію 
перед відвідуванням монтажної зони (об'єкта). Оглядати монтажну зону та готуватися до 
монтажних робіт згідно з викладеною інформацією в даній інструкції. 

2. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Система ЗО є електричною установкою з елементами трубної обв'язки, що працює під 

високим тиском води. Також у процесі роботи можливе використання хімічних реагентів. 
NEREXTM наполегливо рекомендує виконувати вимоги з техніки безпеки для запобігання 

нещасних випадків та аварійних ситуацій. 
 
Електрична частина: 
- Щоб усунути небезпеку ураження електричним струмом, ВСІ ПРОВОДИ ЗАЗЕМЛЕННЯ 

ПОВИННІ БУТИ ПРАВИЛЬНО ПІДКЛЮЧЕНІ. Уважно прочитайте інформацію в цій інструкції, перш 
ніж працювати з інсталяцією. 

- Усі електричні підключення повинні бути виконані згідно з вимогами до електричного 
живлення та за схемами, викладеними в даній інструкції. 

- Перед початком будь-яких маніпуляцій з електричними пристроями переконайтеся, що 
основне джерело живлення вимкнено. 

- У разі витоку рідини перед виконанням подальших дій вимкніть основне джерело 
живлення. Перед увімкненням обладнання переконайтеся, що всі вузли системи повністю сухі. 
Перевірте електроживлення на відповідність технічним характеристикам. 

- Вся проводка, виконана на місці, має відповідати місцевим електротехнічним правилам 
та нормам. Розмір дротів провідника джерела електроживлення повинен вибиратися відповідно 
до максимально допустимої величини сили струму. 

- Лінія електроживлення повинна бути захищена диференціальним вимикачем ланцюга, 
що має відповідну потужність та характеристики. 

 
Гідравлічна частина: 
- НЕ ВІДКРИВАЙТЕ МЕМБАННИЙ МОДУЛЬ БЕЗ СКИДАННЯ ТИСКУ. ВІДКРИТТЯ СИСТЕМИ БЕЗ 

СКИДАННЯ ТИСКУ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ НЕУСУННОГО ПОШКОДЖЕННЯ; 
- СИСТЕМА ПОВИННА ЕКСПЛУАТУВАТИСЯ У МЕЖАХ НОМІНАЛЬНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ 

ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГИ; 
- Оглядайте секції трубопроводів, які підготовлені для монтажу системи. Вони не мають в 

собі вміщувати сторонні матеріали, що залишилися після зберігання, або частинки, залишені 
різальним інструментом. Це потрібно зробити до монтажу системи; 

- після монтажу манометрів, пробовідбірних портів, датчиків тощо, обов'язково промийте 
труби, перш ніж підключати їх до системи, щоб видалити все сміття; 

- Монтаж системи слід виконувати лише відповідно до процедур, описаних у цій інструкції. 
 
Експлуатація: 
 - НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ У РОБОТУ, ПОКИ НЕ БУДЕ ПРОВЕРЕНО І ПІДТВЕРДЖЕНО 

ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИТРАТИ І ТИСКУ; 
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- ОБОВ'ЯЗКОВО СКІДАЙТЕ ТИСК І ЗЛИВАЙТЕ ВОДУ ІЗ СИСТЕМИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-
ЯКИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗБИРАННЯМ ТРУБ АБО ДЕТАЛЕЙ ГІДРАВЛІЧНОЇ СХЕМИ. Тиск у 
системі необхідно скидати до атмосферного тиску (тобто всі манометри повинні показувати 
нуль); 

- НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БЛОКУЙТЕ (НЕ ПЕРЕКРИВАЙТЕ) НІЯКІ ВИХІДНІ З'ЄДНАННЯ 
ТРУБОПРОВІДІВ СИСТЕМИ. Перекриття виходів може призвести до надмірного зростання тиску, 
результатом чого стане незворотне пошкодження; 

- Не експлуатуйте систему за умов, відмінних від умов, вказаних в інструкції. Дотримуйтесь 
вказаних вимог до живильної води, електрики, а також до вхідного потоку та каналізації; 

- У разі зміни якості живильної води зв'яжіться з відділом технічної підтримки NEREXTM, 
щоб отримати необхідну консультацію. 

 
Хімічні реагенти: 
- всі операції з хімічними реагентами повинні здійснюватися кваліфікованими та мають 

допуск та повноваження операторами з використанням відповідних інструментів та засобів 
індивідуального захисту; 

- У разі витоку хімікатів та/або при нещасному випадку (попадання хімікатів на шкіру, в очі 
тощо) суворо дотримуйтесь інструкцій, викладених у інформаційному листку безпеки хімікатів. 

 

3. МОНТАЖ СИСТЕМИ 
Для встановлення та монтажу системи вам знадобляться: 
- вилковий навантажувач або гідравлічний візок (рокла); 
- набір викруток та інструменту для електричних підключень; 
- мультиметр; 
- набір торцевих та важільно-розвідних ключів для трубних під'єднань; 
- пакувальний матеріал; 
- будівельний ніж; 
- гліцерин фармацевтичний; 
- лубрикант водорозчинний (вазелін або аналог). 
Не розпаковуйте систему до переміщення її в місце остаточної установки та завершення 

будь-яких будівельних робіт. Після розпакування перевірте систему на ознаки будь-яких 
пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно повідомте про них місцеву сервісну службу 
та перевізника. 

Перед монтажем системи переконайтеся, що приміщення, зона розміщення обладнання 
та інженерні мережі відповідають експлуатаційним вимогам. 

3.1. Розміщення на місці 
 

Видаліть усі пакувальні матеріали та перемістіть обладнання до монтажної зони 
установки. 

Встановить обладнання на рівну поверхню. У разі нестійкості корпусу відрегулюйте ніжки 
установки по висоті. 

Оскільки застосування будь-яких антивібраційних пристроїв не потрібне, обладнання 
може бути розміщене прямо на підлозі. Враховуйте габаритні розміри системи (див. Додаток 1). 
Крім габаритного розміру самої системи, для розміщення необхідно врахувати: 

- наявність вільного простору ліворуч, праворуч та ззаду системи не менше 250 мм; 
- наявність вільного простору спереду системи не менше 400 мм для прихованої 

установки, і не менше 700 мм для відкритої установки; 
- наявність вільного простору над установкою не менше 1200 мм. 
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3.2. Під’єднання трубопроводів 
Попереднє промивання 
Обов'язково ретельно промийте попереднє обладнання та трубопроводи водою, що не 

містить сторонніх частинок, перш ніж приєднувати до системи. Промивання видаляє всі частинки, 
що залишилися в трубопроводах після різання та збирання. Частки, що залишилися не 
видаленими, можуть закупорити проходи всередині системи. 
 
Приклад підключення трубопроводів:  
 

 
1 - Система зворотного осмосу серії xxRO 140...440-WL; 2 - Накопичувальна ємність для очищеної 
води; 3 - Насосна станція подачі очищеної води; 4 - Трубопровід подачі вихідної води; 5 - 
Трубопровід подачі пермеата в накопичувальну ємність; 6 - Відведення дренажних вод в 
каналізацію; 7 – Трубопровід подачі очищеної води (пермеату) насосною станцією; 8 – 
Трубопровід промивання пермеатом (приєднання до напірного трубопроводу насосної станції).  
 

Підключення лінії подачі вихідної води – 
Підключіть лінію подачі вихідної води до бар'єрного фільтра (СF) за допомогою труб, 

виготовлених з ПВХ або інших відповідних для цих цілей матеріалів, що мають діаметр (Ø), 
вказаний в Паспорті на систему (Розд. Вимоги до вихідної води). 

Якщо вихідна вода містить велику кількість завислих твердих частинок, то фільтр (СF) 
(фільтрація 5 μм) може дуже швидко забитися. У цьому випадку необхідно використовувати 
відповідний фільтр попереднього очищення виробництва компанії Azud з фільтрацією 130 μм. 
Відповідно до характеристик неочищеної води має бути проведене попереднє очищення. Для 
отримання відповідних рекомендацій звертайтесь до Технічного відділу компанії NerexTM. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вихідна вода повинна надходити в достатній кількості та об'ємі, щоб 
забезпечувати тиск 1.1 – 4.1 бар. Якщо тиск перевищує 4.1 бар або 
коливається більш ніж на 0.34 бар, необхідно встановити регулятор 
тиску перед входом в систему. У разі неможливості підтримувати 
постійний тиск на вході може знадобитися встановлення 
додаткового насоса підкачування перед обладнанням попереднього 
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очищення для подачі потрібної кількості води та підтримки 
необхідного тиску. 

 
Підключення лінії відведення пермеату - 
Проведіть лінію від випускного штуцера очищеної води до резервуару зберігання за 

допомогою труб з ПВХ або інших відповідних для цих цілей матеріалів, що мають діаметр (Ø), 
рівний або перевищує діаметр випускного штуцера. 

Якщо відстань більше 8 метрів, необхідно використовувати трубопроводи з діаметром 
перевищує діаметр випускного штуцера на один типорозмір. 

 
Підключення дренажної лінії- 
Проведіть лінію від дренажного штуцера до системи каналізації з видимим розривом 

струменя за допомогою труб з ПВХ з діаметром (Ø), що дорівнює або перевищує розмір штуцера 
відведення концентрату. 

Якщо відстань більше 8 метрів, необхідно використовувати трубопроводи з діаметром 
перевищує діаметр випускного штуцера на один типорозмір. 

Трубопровід необхідно надійно закріпити, так як при гідравлічному промиванні вода 
надходить у каналізацію під великим натиском. 

 
Підключення лінії промивання пермеатом - 
Проведіть лінію від насоса подачі очищеної води до порту підключення в системі за 

допомогою труб з ПВХ з діаметром (Ø), що дорівнює або перевищує на один сортамент порт 
підключення промивання пермеатом. 

Якщо відстань більше 8 метрів, необхідно використовувати трубопроводи з діаметром 
перевищує діаметр порту приєднання на один типорозмір. 

Трубопровід необхідно надійно закріпити, так як при гідравлічному промиванні вода 
надходить у каналізацію під великим натиском. 

 
Допускається підключення лінії промивання пермеатом у всмоктуючий колектор насоса 

подачі очищеної води, або безпосередньо в саму ємність очищеної води (так само як і 
всмоктувальна лінія насоса подачі очищеної води). Однак, підключення до напірної лінії подачі 
насоса очищеної води є кращим. 

 
Підключення станції дозування антискаланту 
У системі передбачений порт приєднання клапана упорскування станції дозації 

антискаланту. За замовчуванням порт заглушено. Необхідно викрутити заглушку і в порт ½” РЗ, 
що звільнився, вкрутити клапан упорскування. Потім до нього приєднати напірну трубку станції 
дозації. 

У разі виконання клапана впорскування з кількома різьбленнями одночасно, менше 
різьблення акуратно обріжте будівельним ножем. 

 
Використання герметизуючих матеріалів – ВИКОРИСТОВУЙТЕ у різьбленнях стрічку 

Teflon® (тефлонова стрічка) або інші трубні ущільнювачі (наприклад, Dope), оскільки вони 
дозволять підучити хорошу герметизацію. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надмірна затяжка деталей та різьбових 
з'єднань з полімерних матеріалів може 
призвести до непереборних пошкоджень! 
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3.3. Електричні підключення 
• Перед проведенням будь-яких електричних підключень ознайомтеся з електричною 

схемою (Додаток 3). 
  

• Електричне джерело живлення (розетка) має бути із заземленням (TNS). В іншому 
випадку, заземлення системи здійсніть самостійно, використовуючи корпус 
електродвигуна насосного агрегату або клему заземлення в електричному щитку і смугу 
заземлення. 

 
• Поплавковий вимикач постачається разом із системою, вже підключеною до 

електричного щитка. Закріпіть вимикач поплавця в ємності зберігання очищеної води. У 
деяких випадках для зручності монтажу поплавкового вмикача допускається його 
демонтаж з електричного щитка (наприклад, у разі протягування кабелю вимикача через 
стінку ємності). Підключіть його знову на відповідні клеми в пульті управління. 
Відрегулюйте глибину занурення та висоту спрацьовування поплавкового вимикача для 
автоматичного увімкнення/вимкнення системи згідно з наведеною схемою: 

 
 
 

1 – Демонтуйте пластикове стопорне кільце з баласту та 
переставте його на протилежний бік кабелю; 
2 – Відрегулюйте відстань від поплавка до баласту (мінімум 15 
см) та зафіксуйте його пластиковим стопорним кільцем. 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Для підключення станції дозування антискаланту необхідно підготувати кабель 
живлення насоса – дозатора: якщо кабель оснащений електричною вилкою, вилку 
демонтувати, а провідники кабелю зачистити та окінцювати. Кабель підключається до 
електричного щитка системи. Правильність підключення – див. Додаток 5. 

 

 
 
 

Баласт Ємність 
Верхній контрольний 
рівень 

Нижній контрольний 
рівень 

Діапазон 
вимкнення/увімкнення 
cистеми KissRO 
 

Кабель 

Пластикове 
стопорне кільце 

Баласт Поплавок 
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКУ 

4.1. Підготовка до запуску 
Перед пуском системи необхідно провести зовнішній огляд обладнання та переконатися у 
наступному: 
• насоси, трубопроводи, запірна арматура, корпуси, ємності та інше обладнання не мають 
зовнішніх пошкоджень. 
• кабельні канали, видимі частини електричних кабелів немає пошкоджень; електрообладнання 
не має слідів вологи на корпусах та на електропроводці. 
Перед пуском системи необхідно: 
• розповсюдити, виконати інші сервісні роботи із запуску відцентрових насосів (див. 
документацію на відповідний виріб). 
• для систем з опцією дозування приготувати розчини реагентів, що дозуються, і налаштувати 
дозувальне обладнання (див. у документації на відповідний виріб). 
• Встановити мембранні елементи у відповідні корпуси згідно зі схемою гідравлічних потоків (за 
напрямними стрілками). 
 
Підготовка до встановлення мембранних елементів 
1) Перед подачею підготовленої вихідної води на мембранні елементи, переконайтеся, що у 
трубопровідній системі та напірних корпусах відсутні пил, олія, металева тирса, органічні 
відкладення тощо. Таку ж перевірку слід проводити при повторному завантаженні або заміні 
мембранних елементів. 
2) Перевірте, що якість вихідної води відповідає проектним характеристикам системи. 
3) Промийте систему (до завантаження елементів) за допомогою підготовленої вихідної 
води протягом 30 хвилин. 
4) Зніміть торцеві кришки з обох боків напірного корпусу, перевірте внутрішній стан корпусу та 
при необхідності здійсніть механічне очищення. 
Якщо всередині корпусів є бруд, їх необхідно очистити. Слід використовувати м'яку щітку або 
тампон і час від часу промивати підготовлені корпуси. 
водою. Необхідно бути обережними, щоб не подряпати внутрішню поверхню корпусів. 

4.2. Встановлення мембранних елементів 
1) Перед подачею підготовленої вихідної води на мембранні елементи, переконайтеся, 

що у трубопровідній системі та напірних корпусах відсутні пил, олія, металева тирса, органічні 
відкладення тощо. Таку ж перевірку слід проводити при повторному завантаженні або заміні 
мембранних елементів. 

2) Промийте систему (до завантаження елементів) водою протягом 10-20 хвилин. 
3) Зніміть торцеві кришки з верхньої частини напірних корпусів (мембраноутримувачів), 

перевірте внутрішній стан корпусів і при необхідності здійсніть механічне очищення. 
Якщо всередині корпусів є бруд, їх необхідно очистити. Слід використовувати м'яку щітку 

або тампон і час від часу промивати підготовлені корпуси водою. Необхідно бути обережними, 
щоб не подряпати внутрішню поверхню корпусів. 

4) Відкрийте коробки з мембранними елементами та вийміть їх та допоміжні деталі. 
Заберіть порожні коробки. 

5) Кільця ущільнювача лінії пермеату встановлені всередині центрального отвору торцевої 
кришки. Для зручності установки, змащення пермеатних портів самої мембрани гліцерином. 

6) Встановіть кільце ущільнювача лінії концентрату (“ластівчин хвіст”). Змастіть його 
гліцерином. Кільце ущільнювача встановлюється тільки на один бік мембрани. Зліва, щодо 
напрямку потоку води, вказаному на корпусі мембрани. Тобто, вихідний потік води повинен 
упиратися в кільце ущільнювача. 

У деяких елементах це кільце ущільнювача встановлено за замовчуванням. 
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У системах RO 140-440 встановлені послідовно до 4-х мембранних модулів. І потік води, 
що очищається, змінює свій напрямок в кожному наступному модулі. Уважно дивіться на стрілки 
напрямку потоку води, розташовані на корпусах мембраноутримувачів. Напрямок стрілок 
повинен збігатися з напрямком, вказаним на корпусі мембрани. 

 
Схема правильного встановлення мембранних елементів 

 

 
 

7) Встановіть мембранні елементи у корпуси. Бічна поверхня мембрани та її пермеатний 
порт повинні бути нижчими, ніж бічна грань мембраноутримувача. Для усадки мембрани у 
посадкове місце допускається несильне натискання руками на мембрану. 

8) Змастіть кільце ущільнювача кришки мембраноутримувача гліцерином і встановіть її в 
мембранний модуль. 

9) Виконайте обтяжку хомута кришки, рівномірно затягуючи гайки з обох боків. 
10) Зберіть трубну обв'язку. Зверніть увагу на наявність ущільнювальних кілець у 

швидкороз'ємних з'єднаннях (американках). 
 
 
 

Вихідний потік Концентрат 
Пермеат Пермеат 

Корпус 
мембрани 
4040 

Ущільнювальне 
кільце лінії 
концентрату 

Позначення правильного 
напрямку потоку на корпусі 
мембрани 

Перший 
мембраноутримувач 

 

Другий 
мембраноутримувач 

 

Позначення 
правильного 
 напрямку потоку на 
корпусі мембрани 
 

Позначення напрямку 
потоку на 
мембраноутримувачі 

Ущільнювальне 
кільце лінії 
концентрату 

Ущільнювальне кільце 
лінії концентрату 
 

Корпус 
мембрани 4040 

Напрямок 
встановлення 
мембран 

Позначення напрямку 
потоку на 
мембраноутримувачі 
 

Вихідний потік Концентрат 
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Документування процесу завантаження 
Мембранні елементи Toray мають індивідуальні серійні номери, які дозволяють 

відстежити місце виготовлення елементів та результати заводських випробувань. 
Рекомендується записувати номери обернених осмотичних елементів під час завантаження і 
вказувати точне місце їх установки. Така ідентифікація напірних корпусів та елементів полегшує 
контроль. експлуатаційних параметрів та усунення несправностей. 

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

5.1. Налаштування гідравлічної схеми 
Дивіться схему технологічну принципову (Додаток 2) 
Відкрити: 
• вентиль подачі вихідної води 
• вентиль регулювання концентрату 
• вентиль пермеату (не входить до складу системи). 
Скинути повітря з лінії подачі вихідної води за допомогою повітровідділювача бар'єрного фільтра 
CF-1. 
Для систем із встановленою станцією дозування: 
• скинути повітря та прокачати лінію дозування 
• виставити потрібну дозу реагенту 

 

5.2. Перший запуск системи 
Дивіться схему розташування елементів та посібник з експлуатації контролера ROC 5 

(Додаток 3 та Додаток 4) 
Порядок дій: 

1) Включити вхідний автомат QF1 контролера у пульті управління 
2) Запустити систему в роботу перемикачем SB2 у положення «Пуск» 
3) Включити дозувальний насос антискаланту клавішею "Start / Stop". Виконати налаштування 
згідно з відповідним керівництвом з експлуатації.  
4) Запрограмувати контролер або перевірити його параметри налаштувань: 
Дивіться Додаток 4. Натисніть та утримуйте SET FLUSH протягом 3 секунд, щоб увійти в режим 
налаштування. Використовуйте кнопки UP і DOWN, щоб вибрати режим, а потім натисніть SET 
FLUSH, щоб перейти в режим значень. 
Використовуйте кнопки UP та DOWN для налаштування бажаного значення. 
Після налаштування значення натисніть SET FLUSH ще раз для підтвердження. 
 

Опис режимів налаштування 
FUL - час налаштування для гідравлічного промивання при заповненні резервуара (виставити 90 
секунд). 
OSC - налаштування годин напрацювання для періодичного гідравлічного промивання 
(виставити 60 або 30 хвилин). 
SFH - час налаштування для гідравлічного промивання при першому запуску 
(виставити 60 с). 
FOC - час налаштування для періодичного/ручного гідравлічного промивання 
(виставити 30 с). 
Більш детальну інформацію по налаштуванню контролера керування та навігації по його меню – 
дивіться Додаток 5. 
 
За наявності тиску на вході понад 1,1 бар та порожній ємності запасу пермеату (реле рівня в 
нижньому положенні) система почне працювати в автоматичному режимі; 
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Протягом першої  хвилини система проводить гідравлічне промивання і із системи витісняється 
повітря. 
 
5) Після запуску насоса високого тиску відрегулювати витрати скидання за допомогою клапана 
регулювання скидання HV 1 згідно з технічними характеристиками системи. Контроль тиску 
проводити за манометрами «тиск на насосі» та «тиск у модулі» 
Після 30 хв роботи системи перевірити витрату пермеату (при необхідності відрегулювати 
витрату скидання вентилем HV 1) за показниками ротаметра концентрату відповідно до 
технічних характеристик системи. 
Контроль тиску проводити за манометрами “тиск на вході”, “тиск на насосі” і “тиск у модулі”. 
 
При першому пуску системи, а також після консервації, пермеат повинен скидатися в 
каналізацію протягом не менше 30 хвилин. У режимі очищення води пермеат надходить в 
резервуар зберігання. 
 
6) Перевірити витрату антискаланта відповідно до технічних характеристик станції дозування (за 
наявності). 

5.3. Робота системи в автоматичному режимі 
Система призначена для цілодобової роботи. 
Система може працювати у двох основних режимах: 
- режим очищення (знесолювання) води; 
- режим очікування. 
В автоматичному режимі система здійснює запуск (за наявності тиску в системі не менше 1 бар 
та відсутності пермеату в ємності зберігання). 
Система вимикається за наповненням резервуара і переходить в режим очікування, наступний 
запуск відбувається за фактом зниження рівня пермеату в ємності. 
 

Алгоритм роботи системи в автоматичному режимі 
Подача напруги-> Світлодіод показує OP-A -> Відповідний соленоїдний клапан відкривається -
> Затримка 2 секунди -> Початкове гідравлічне промивання та зворотний відлік часу 
промивання -> Клапан промивання закривається -> 
Затримка 3 секунди (виявлення заповнення резервуару та/або низького тиску)-> 
Насос високого тиску запускається (дисплей показує значення TDS) -> система запущена у 
робочий режим. 
Насос високого тиску зупиниться за низького тиску живильної води (дисплей показує LO). 
Коли резервуар для зберігання пермеату заповниться, система відключається після 90 секунд 
зворотного гідравлічного промивання (дисплей показує FUL). 
 
Реалізовані блокування системи: 
Блокування по "сухому ходу" (реле тиску PS 1) – спрацьовує у разі падіння тиску перед насосом 
високого тиску нижче 1,0 бар. 
Після спрацьовування насос високого тиску CPump 1 (та насос-дозатор Dpump 1 за наявності) 
зупиняється і запускається при досягненні необхідного тиску через 5 сек. При цьому клапан входу 
AV 1 залишається відкритим. 
 
ПРИМІТКА: При зміні температури та тиску вихідної води її хімічного складу можливі зміни 
продуктивності установки. Із зростанням температури спостерігається збільшення потоку 
пермеату, але при цьому, за рахунок збільшення дифузії, зростає солевміст пермеату і, природно, 
зростає його електропровідність. При зниженні температури продуктивність системи та 
електропровідність знижується. 



NEREXTM                          xxRO140-440 WL 

 
Сторінка 12    

 

Необхідно враховувати, що після включення системи необхідно почекати 5-10 хвилин, для того 
щоб показники встояли і система вийшла на робочий режим. 

5.4. Робота системи в ручному режимі 
Дивіться електричну схему (Додаток 3). 
 

Передбачено можливість роботи у ручному режимі. Ручний режим слід використовувати 
для діагностики клапанів керування та насосного агрегату. У ручному режимі не працюють 
захисту та блокування. Тому постійна експлуатація системи у цьому режимі заборонена. 
Виробник не несе відповідальності за можливі заподіяні збитки або аварійну ситуацію. 
 
Для переходу в ручний режим потрібно: 
1) Вимкнути установку, вимикачем SB2; 
2) Відкрити шафу керування для доступу до автоматів керування; 
3) Вимикач SB 3 перемістити у крайнє верхнє положення; 
4) Автоматичними вимикачами QF2 – QF5 увімкнути необхідний пристрій 
QF2 – клапан подачі вихідної води 
QF3 – підвищувальний насосний агрегат 
QF4 – клапан гідравлічного промивання системи; 
QF5 – клапан промивання пермеатом. 
 
Категорично забороняється включати QF3 (підвищувальний насосний агрегат) без попередньо 
увімкненого QF2 (клапан подачі вихідної води)! 
 
Для переходу в автоматичний режим роботи необхідно: 
1) Автоматичні вимикачі QF2 – QF5 перевести у крайнє нижнє положення (вимкнено); 
2) Вимикач SB 3 перемістити у крайнє нижнє положення; 
3) Закрити шафу керування; 
4) Запустити установку за допомогою вимикача SB2. 
 
Одночасне положення вимикачів QF2 – QF5 у включеному (верхнє положення) та вимикача SB 
3 у виключеному стані (у нижньому положенні) не допускається! Алгоритм роботи системи 
може працювати неправильно!  
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6. ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Обслуговування системи у процесі її експлуатації полягає в наступному: 
- щоденний огляд системи перед запуском та під час роботи на предмет виявлення 

несправностей. 
- щоденний облік основних параметрів системи згідно з журналом за показаннями КВП 

(див. Паспорт на обладнання). 
- приготування розчинів реагентів, що дозуються, у міру їх зменшення (для систем з 

опцією дозування). 
- сервісне та/або технічне обслуговування насосного обладнання, картриджних фільтрів, 

КВП і т.д. 
- заміна картриджного фільтру при досягненні перепаду тиску на них більше 1 бару. 
- проведення хімічного промивання зворотноосмотичного мембранного елемента. 

Системі може вимагатися хімічне промивання, якщо: 
- Перепад тисків на мембранах зростає на 10-15% без зміни температури та витрати, або 
- Зниження номінальної витрати пермеату на 10-15% без зміни температури та витрати, 

або якість продукту знизилася на 10-15% без зміни температури, витрати або солевмісту 
живильної води 

Наведені вище фактори можуть вказувати на забруднення або наявність відкладень. 
Зверніться до місцевої сервісної служби, щоб визначити, чи потребує система очищення, або за 
рекомендаціями щодо оптимальних процедур очищення. 
Журнал експлуатаційних даних 

Журнал роботи системи слід заповнювати щодня, щоб забезпечити своєчасне виявлення 
несправностей, які можуть порушити умови гарантії та стати потенційною причиною 
пошкодження системи. Типова відомість наведена у Паспорті на обладнання. 
 Регулярне обслуговування 

Виконуйте описані нижче перевірки не рідше одного разу кожні шість місяців. Дивіться у 
розділі «Пошук та усунення несправностей» цього розділу рекомендації, не зазначені нижче. 
Кожні шість місяців: 

Перевіряйте міцність всіх клемних з'єднань та проводки. 
Проводьте тестування запобіжних блокувань, таких як реле тиску, або з'єднання з 

попереднім обладнанням. 
Необхідність у санітарній обробці 

Системі може бути потрібна періодична санітарна обробка, якщо готова вода повинна 
мати низький рівень вмісту бактерій (залежно від вимог користувача). 
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7. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
Схема пошуку та усунення несправностей у цьому розділі є діагностичним посібником. 

Якщо система серії xxRO 140 … 440-WL не реагує на рекомендовані методи усунення, не 
намагайтеся робити подальший ремонт. Зверніться до сервісної служби. 

Перед викликом: 
• Уважно ознайомтесь із системою та всіма процедурами усунення несправностей. 
• Підготуйте перелік несправностей, що виникли під час експлуатації обладнання. 
• Майте знання моніторингу. 
• Майте під рукою запис моделі системи та її серійного номера. Цю інформацію ви 

знайдете на торцевій пластині. 
 
Процедури пошуку та усунення несправностей для систем серії xxRO 140 … 440-WL 

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСУНЕННЯ 
Течія з 
трубопроводів 

Ослаблені перехідники 
різьбових з'єднань 

Затягніть перехідники, перевірте 
кільцеві ущільнення 

Висока 
провідність 
пермеату 

Надто низький тиск на 
мембранах 

див. “Тиск у системі не зростає” 

Витік необробленої води через 
кільцеві ущільнювальні 
прокладки мембран 

Вийміть мембрани та перевірте 
цілісність та коректність установки 
ущільнювальних кілець. Замініть або 
коректно встановіть їх 

Розчин запобіжних або 
миючих речовин не був 
повністю видалений 

Промийте мембрани великою 
кількістю води 

Мембран вийшли з ладу Замініть мембрани 
Тиск у системі не 
зростає 

Фільтри попереднього 
очищення засмічені 

Почистіть або замініть фільтруючі 
елементи 

Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов 
із ладу і належним чином не 
відкривається. 

Почистіть або замініть 
електромагнітний клапан 

Усередині насоса є повітря Видаліть повітря з насосу 
Насос вийшов з ладу Починіть та/або замініть насос 

Установка не 
запускається в 
автоматичному 
режимі: не 
спрацьовує по 
реле рівня 

Реле рівня не спрацьовує при 
зниженні рівня пермеату в 
ємності 

Відрегулюйте або замініть реле рівня 

Система не 
запускається в 
автоматичному 
режимі: 
спрацьовує 
блокування за 
вхідним тиском 
(тиск нижче 1,0 
бар) 

Запірні клапани фільтрів 
закриті 

Відкрийте запірні клапани фільтрів 

Фільтри попереднього 
очищення засмічені 

Почистіть або замініть фільтруючі 
елементи 

Тиск води на вході дуже 
низький 

Перевірте наявність води 

Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов 
із ладу і належним чином не 
відкривається 

Починіть або замініть 
електромагнітний клапан 

Реле тиску вийшло з ладу Починіть або замініть реле тиску 



NEREXTM                          xxRO140-440 WL 

 
Сторінка 15    

 

Вода надходить, 
коли 
система не 
працює/вимкнена 

Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов 
з ладу та належним чином 
не закривається 

Починіть або замініть 
електромагнітний клапан 
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ДОДАТОК 1: ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД 
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ДОДАТОК 2: ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА  
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Специфікація до принципової технологічної схеми  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запірно-регулююча арматура: 
NV 1 Вентиль регулювання скидання концентрату 
NRV 1 Зворотний клапан рециклу 
NRV 2 Зворотній клапан промивання пермеатом 
АV 1 Клапан з е/п подачі вихідної води 
АV 2 Клапан з е/п гідравлічного промивання 
АV 3 Клапан з е/п промивання пермеатом 
 
КВП: 
PI 1 Манометр тиску після картриджного фільтра CF 1 
PI 2 Манометр тиску насоса 
PI 3 Манометр тиску в модулі 
PI 4 Манометр тиск пермеату 
FI 1 Ротаметр пермеату 
FI 2 Ротаметр скидання концентрату 
PS 1 Реле тиску захисту по сухому ходу 
QI 1 Датчик електропровідності пермеату 
  
Обладнання: 
CF 1 Картриджний фільтр 5 мкм 
СPump 1 Насос високого тиску 
FC1 Обмежувачі потоку лінії пермеату 
FC2 Обмежувачі потоку лінії концентрату 
МV 1..4 Корпуси мембраноутримувачів 
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ДОДАТОК 3: ШКАФ КЕРУВАННЯ. ПРИНЦИПОВА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА  
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ДОДАТОК 4: КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНТРОЛЕРА КЕРУВАННЯ 
 

 
Індикатори стану контролера 

FULL- інформує про заповнення резервуару зберігання пермеату.. 
Індикатор підсвічується червоним, при заповненні, система зворотного осмосу автоматично 
вимикається. 
FLUSH- цей індикатор підсвічується зеленим світлом, коли система перебуває в автоматичному 
циклі промивання. 
PUMP- цей індикатор підсвічується зеленим світлом, коли насос (система) працює. 
LOW- цей індикатор підсвічується червоним при недостатньому тиску вихідної води. 
INLET - цей індикатор підсвічується зеленим, коли електромагнітний клапан входу відкритий. 
 

Налаштування параметрів контролера 
Натисніть та утримуйте SET FLUSH протягом 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування. 
Використовуйте кнопки UP і DOWN, щоб вибрати режим, а потім натисніть SET FLUSH, щоб 
перейти в режим значень. 
Використовуйте кнопки UP та DOWN для налаштування бажаного значення. 
Після налаштування значення натисніть SET FLUSH ще раз для підтвердження. 
 
Опис режимів налаштування: 
FUL - час налаштування для гідравлічного промивання при заповненні резервуара (заводське 
налаштування 30 секунд). Можливі значення: 10 – 90 сек. Шаг 10 сек. 
OSC - налаштування годин напрацювання для періодичного гідравлічного промивання 
(заводське налаштування 360 хвилин). Можливі значення: 0 – 999 хвил. Шаг 1 хвил. 
SFH - час налаштування для гідравлічного промивання при першому запуску (заводське 
налаштування 30 секунд). Можливі значення: 10 – 90 сек. Шаг 10 сек. 
FOC - час налаштування для періодичного/ручного гідравлічного промивання (заводське 
налаштування 30 секунд). Можливі значення: 10 – 90 сек. Шаг 10 сек. 
 

Активація  гідравлічного промивання 
- натисніть один раз SET FLUSH, щоб запустити цикл гідравлічного промивання мембран, коли 
система перебуває в робочому режимі. Промивання триває 30 секунд (заводське налаштування). 
Повторне натискання SET FLUSH зупинить цикл промивання і система повернеться до нормальної 
роботи. 
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Вибір типу промивання 

 
 
Режим OP-A -режим промивання вихідною водою, використовує соленоїдний клапан вихідної 
води (при TDS вихідної води <1000ppm). 
Режим OP-B -режим промивання пермеатом, використовує соленоїдний клапан чистої води (при 
TDS вихідної води> 1000ppm). 
 

Вибор напруги мережі 

 
 

Опис алгоритму запуску та роботи системи 
Подача напруги-> Світлодіод показує OP-A або OP-B -> Відповідний соленоїдний клапан 
відкривається -> Затримка 2 секунди -> Початкове гідравлічне промивання та зворотний відлік 
часу промивання -> Клапан промивання закривається -> 
Затримка 3 секунди (виявлення заповнення резервуару та/або низького тиску)-> 
Насос високого тиску запускається (дисплей показує значення TDS) -> система запущена у 
робочий режим. 
Насос високого тиску зупиниться за низького тиску живильної води (дисплей показує LO). 
Коли резервуар для зберігання пермеату заповниться, система відключається після 30 секунд 
зворотного гідравлічного промивання (дисплей показує FUL). У цьому режимі промивання не 
працює підвищувальний насос системи. 
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ДОДАТОК 5: ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ 
 
Підключення дозувального насосу 

Підготувати кабель живлення насоса дозатора до підключення. Для цього зачистити його 
кінці, окінцювати наконечниками і завести їх через гермоввод в шафу управління. Підключити до 
клем Х1:1, Х1:2, як показано на схемах: 
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Підключення зовнішнього стопу 
Як пристрій зовнішнього стопа може бути використаний нормально замкнутий контакт, 

який підключається до клем Х2:36 Х2:37. Попередньо потрібно демонтувати перемичку, яка 
встановлена на цих клемах за замовченням. 
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ДОДАТОК 6: ПОСИЛАННЯ НА ТЕХНІЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ 
Для того щоб Ви завжди мали доступ до технічної документації на придбану продукцію, 

ми зібрали все в одному місці в електронному вигляді. Використовуючи наступні посилання або 
QR – коди, Ви зможете завантажити Паспорт, Керівництво з експлуатації та обслуговуванню, 
Електричні схеми, Гідравлічні схеми та Журнал обліку робочих параметрів системи зворотного 
осмосу. 

Сподіваємося, що це допоможе Вам безпечно та ефективно користуватись нашою 
продукцією. 

 
Найменування 

документу Посилання QR-code 

Паспорт 

https://nerex.ua/storage/files/xxRO1
40-440-
WL/UA_PASSPORT_xx140_440_WL.p
df 
 

 

Керівництво з 
експлуатації та 

обслуговуванню 

https://nerex.ua/storage/files/xxRO1
40-440-
WL/UA_MANUAL_xx140_440_WL.pdf 
 

 

Електричні 
схеми 

https://nerex.ua/storage/files/Diagra
ms_Tabs/Electrical/RO140-
440WL_230V_1PumpMM.pdf 
 

 

Гідравлічні 
схеми 

https://nerex.ua/storage/files/Diagra
ms_Tabs/Hydraulic/PFD_xxRO140-
440_WL.pdf 
 

 

Журнал обліку 
робочих 

параметрів 
системи 

https://nerex.ua/storage/files/Diagra
ms_Tabs/Logbook_UA.pdf 

 

 

https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_PASSPORT_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_PASSPORT_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_PASSPORT_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_PASSPORT_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_MANUAL_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_MANUAL_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/xxRO140-440-WL/UA_MANUAL_xx140_440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Electrical/RO140-440WL_230V_1PumpMM.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Electrical/RO140-440WL_230V_1PumpMM.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Electrical/RO140-440WL_230V_1PumpMM.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Hydraulic/PFD_xxRO140-440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Hydraulic/PFD_xxRO140-440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Hydraulic/PFD_xxRO140-440_WL.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Logbook_UA.pdf
https://nerex.ua/storage/files/Diagrams_Tabs/Logbook_UA.pdf
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