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Úvod 
Tento manuál obsahuje instrukce k provozu, doporučené údržbě a pro bezpečný a efektivní provoz 

jednotek ultrafiltrace DWTP-200 DWE s návrhovou produkcí filtrované vody 0,2 m3/h.

Jednotky jsou samostatně funkčními technologickými celky s poloautomatickým provozem. Veškeré 

vybavení je namontováno na nosném rámu (skid) a ovládáno centrálním rozvaděčem. 

Doporučujeme uživatelům důkladné seznámení se s tímto manuálem a ultrafiltrační jednotkou před 

jejím spuštěním. 

Použité technologie 

Filtrace mechanických nečistot 
Jednotky zahrnují manuálně praný tlakový filtr (možno plnit různými medii s velikostmi zrna 0,5 mm a 

větší), který má za úkol zachytit veškeré částice, které by mohly způsobit ucpání nebo poškození 

instalovaných zařízení. Tento filtr je čištěn ve zvoleném časovém intervalu vstupní surovou vodou. 

Ultrafiltrace 
Jednotky jsou vybaveny ultrafiltračním modulem, který obsahuje hydrofilní membrány typu 

multikanálových dutých vláken s 20 nm póry a průměrem vlákna 0,9 mm, pro separaci nerozpuštěných 

a koloidních látek. Pouze rozpuštěné látky (o velikosti molekul menších, než je pórovitost membrány) 

a voda prochází skrze membránu, ostatní látky jsou zachycovány na jejím povrchu.  

Membránový modul je provozován v konfiguraci „inside-out“, kde surová voda je přiváděna dovnitř 

vláken a filtrovaná voda prochází z vláken do prostoru mezi vlákny. Membrána může být zpětně 

proplachována čerpáním filtrované vody v opačném směru, tedy z vnější strany vláken dovnitř.  

Jednotky jsou dodávány s nádrží pro akumulaci vody používané pro zpětné proplachy a v některých 

případech mohou sloužit i jako zásobníky vody pro spotřebu. 

Jednotky jsou navrženy, aby pracovaly v kooperaci s podávacím čerpadlem surové vody a čerpadlem 

upravené vody do vodovodního řadu (spotřeby), které si dodává a instaluje zákazník včetně 

ovládacích prvků (plováky, tlakové spínače apod.). Instalaci je vždy nutné konzultovat s výrobcem 

jednotek DWTP 200 DWE.

Desinfekce 
Na odtoku filtrátu je instalováno dávkování desinfekčního činidla (obvykle NaClO, nebo ClO2). 

Dávkování je proporcionální průtoku. Desinfekce má za úkol hygienickou stabilizaci vody v nádrži 

zpětného proplachu a ve spotřebitelské síti. 

Požadavky na instalaci a provoz 

Transport zařízení 
Zařízení se transportuje vždy v pozici ve stoje. Je možné ho převážet paletovým vozíkem a 

vysokozdvižným vozíkem. Při manipulaci je vždy potřeba jednotku zajistit proti pádu (není osově 

vyvážená).  
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Jednotka se vždy transportuje ve vypuštěném stavu. 

Teplota během přepravy jednotek s novým ultrafiltračním modulem nesmí klesnout pod -20 °C a 

stoupnout nad 40 °C.  

UPOZORNĚNÍ: Pokud byla membrána zavodněna a znovu zakonzervována je minimální přepravní 

teplota 1 °C. 

Instalace zařízení 
Zařízení je koncipováno jako samostatně stojící jednotka s nádrží zpětného proplachu. Instaluje se do 

provozní místnosti, kde se teploty pohybují ideálně v rozmezí 15 – 35 °C, s minimem 4 °C a maximem 

40 °C, kdy je potřeba přihlédnout i k používaným chemikáliím (např. roztoky hydroxidu sodného mají 

tendenci tuhnout při nižších teplotách). 

Jednotka se instaluje na rovnou podlahu a zajišťuje čtveřicí šroubů skrze patky, které jsou od výroby 

součástí nosného rámu. 

Potrubní připojení 
A) surová voda (vstupní voda, nátok)

• připojení je realizováno skrze vnější šroubení 1/2´´ mosaz, (případně hadicové rychlospojky –

volitelné příslušenství)

• teplota surové vody nesmí překročit 40 °C

• průtok surové vody na úpravnu musí být dimenzován na 2,5 m3/h

• nátok surové vody na úpravnu vody musí být v rozmezí tlaků 2-6 bar

B) filtrát – upravená voda

• filtrát je zaústěn do nádrže zpětného proplachu a přebytek může být odváděn do nádrže pro

akumulaci upravené vody (vodojemu).

• Přípojná potrubí je zakončeno vnějším šroubením 1/2´´ mosaz.

• Tato potrubí musí být zaústěna do volné hladiny a nejsou tedy pod tlakem.

C) Vypouštění odpadních vod do kanalizace

• Odpadní potrubí je zakončeno vnějším šroubením 1´´ v mosazném provedení.

• Toto potrubí musí být zaústěno do volné hladiny (bez protitlaku)

D) Zpětný proplach

• Sání vody na zpětné proplachy z nádrže je realizováno přes ventil PP a PP potrubí DN 32.

Elektrické připojení 
• 230V; 16 A; 50 Hz

• zástrčka typ E

• celkový instalovaný příkon 0,75 kW
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Kvalita vstupní vody 
UPOZORNĚNÍ – v některých případech mohou vody obsahovat látky, které mohou poškodit membrány, 

způsobit jejich zanášení (fouling, biofouling, scaling), které může být obtížně a příliš nákladně 

odstranitelné i v případě provedení CIP. V těchto případech je nutné zvážit vhodnost aplikace 

membránové technologie, případně zajistit předčištění, které tyto látky z vody odstraní před 

kontaktem s ultrafiltrací. 

Kvalita vody přiváděné na membránový modul má výrazný vliv na jeho výkon, na výtěžnost systému a 

kvalitu filtrátu. Látky, které trvale překračují kritické koncentrace, nebo jsou dočasně vyšší než 

maximální přípustné koncentrace, mohou způsobit pokles průtočnosti a výtěžnosti systému a výrazně 

zvýšit četnost CEB a frekvenci provádění CIP pro udržení požadované permeability. Současně to také 

vede ke zvýšení spotřeb chemikálií a zvýšení četnosti odstávek. 

Ačkoli neexistují žádné konkrétní hodnoty pro kritické a maximální koncentrace, protože ty se budou 

lišit podle zdroje vody, lze obecně říci, že je jednodušší upravovat vodu podzemní než povrchovou a 

mořskou, které vykazují vyšší koncentrace rozpuštěných organických látek a řas. Podobně je jednodušší 

upravovat povrchovou vodu, než vyčištěnou vodu odpadní vypouštěnou z čistíren odpadních vod.  

Doporučené maximální hodnoty nátoku pro dosažení kvality pitné vody dle 

252/2004 Sb. 
Parametr DWTP 200 DWE

TOC - 

Fe <0,2 mg/l 

Mn <0,05 mg/l 

NL <30 mg/l 

pH 6-9,5 mg/l

Zákal <10 ZF 

Teplota 8 – 12 °C *; ** 

Mikrobiologické ukazatele Mohou být i mnohonásobně 
překročeny *** 

* změna teplot nesmí být rychlejší než 1 °C/min

** minimální teplota 4 °C; maximální teplota 40 °C 

*** samotná ultrafiltrace má účinnost odstranění bakterií vyšší než 99,9999 %. 

ostatní parametry musí odpovídat kvalitě pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. U parametru RAS je 

potřeba počítat s nárůstem hodnot odpovídajícím dávkování provozních chemikálií. 

Membrány poškozující látky 
Čištění vod s obsahem jakýchkoliv rozpuštěných a nerozpuštěných látek přesahující koncentraci 

7 hm. % je považováno za speciální aplikaci, na kterou se nevztahují standardní záruky. V těchto 

případech doporučujeme provést prvně pilotní ověření provozu. 

Záruka se také nevztahuje na jakékoliv nevratné poškození membrán vlivem ostrých a abrazivních 

nerozpuštěných částic poškozujících povrch membrán, částic větších než 300 µm a součástí jiných 

zařízení, které jsou do modulu přivedeny vstupní vodou, proplachovou vodou při zpětném proplachu, 
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CEB a CIP, nebo tlakovým vzduchem; cizími objekty přinesenými během instalace a údržby, jako jsou 

kovové a plastové špony; sraženinami, které mohou vzniknout při CEB a CIP; organickými a 

chlorovanými organickými rozpouštědly; koncentrovanými roztoky kyselin pH < 1 a zásad pH > 13; 

ozonem a jinými oxidačními činidly generující hydroxylové radikály, jako jsou UV+H2O2; UV+TiO2 a 

Fentonovy reakce, vody s obsahem minerálních olejů a jiných hydrofobních látek, vody s obsahem 

surfaktantů. 

Pravidla pro chemikálie a činidla používaná při provozu a čištění membrán 

pH při běžném provozu: 3-10

pH při čištění:   1- 13

maximální koncentrace peroxidu vodíku H2O2:  500 mg/l 

maximální koncentrace volného chloru pro CEB: 50 mg/l při pH ≥ 9,5 

maximální koncentrace volného chloru pro CIP:  200 mg/l při pH ≥ 9,5 

maximální koncentrace chloru při kontinuálním dávkování: 0,2 mg/l 

maximální koncentrace volného chloru pro šokovou chloraci: 10 mg/l po 30 min; max. 1x denně 

maximální koncentrace volného chloru pro desinfekci systému: 100 mg/l po 60 min; max. 6x ročně 

Automatický provoz 
Úpravna vod je navržena pro poloautomatický provoz s pravidelným dozorem a vyhodnocením 

provozu. Uživatel je povinen se detailně seznámit s automatickými funkcemi a posoudit nastavení 

automatických funkcí z pohledu místních podmínek. Obecně, pokud je úpravna provozována 

v automatickém režimu, čerpadlo (M1) je spouštěno a ventily (AV1-4) ovládány automaticky, v závislosti 

na: 

a) nastavených časových intervalech filtrace, zpětného proplachu, forward flash, praní

mechanického filtru, CEB

b) zvolené sekvenci CEB

c) výškách hladin v nádržích zpětného proplachu

START/STOP – jednotka je vybavena měřením výšky hladiny v nádrži zpětného proplachu. Při dosažení 

maximální hladiny dojde k uzavření automatického ventilu na přívodu tlakové vody na membránový 

modul. 

Nouzové zastavení jednotky je možné stlačením bezpečnostního tlačítka na rozvaděči. 

Jednotku lze plně ovládat i v manuálním režimu přes ovládací rozhraní. 
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Provozní módy 

Filtrace 
Ve filtračním módu je surová voda filtrována přes filtr mechanických nečistot a ultrafiltrační modul. 

Nečistoty obsažené v surové vodě jsou zachycovány na povrchu filtračního média a membrán, kde se 

akumulují na vnitřním povrchu kapilár. Filtrát natéká do nádrže zpětného proplachu, která slouží jako 

zásobník vody potřebné pro zpětný proplach membrány (včetně CEB), případně dalších provozních 

činností. Pokud je nádrž zpětného proplachu plná, voda může být vedena přepadem do vodojemu 

(přepad je volitelným příslušenstvím nádrže zpětného proplachu). Nádrž zpětného proplachu může být 

využívána také jako vodojem, nicméně toto může limitovat celkovou produkci vody. Voda nebude 

upravována v době, kdy je nádrž zpětného proplachu naplněna. Množství vody, které může být 

upraveno během filtrační fáze závisí na mnoha faktorech (zdroji a kvalitě vody).  

V závislosti na kvalitě vstupní surové vody a nastaveném požadovaném průtoku se filtrační čas obvykle 

pohybuje v rozmezí 30 a 120 min, nicméně jsou i instalace, kde optimalizovaný čas filtrace dosahuje 

360 min. 

Průtok vody při filtraci se reguluje manuálně podle hodnoty zobrazené na rozvaděči. Defaultní 

nastavení je 240 l/h, nicméně v závislosti na nastavení ostatních časových intervalů a kvalitě vstupní 

vody (FF, BW, zavírání a otevírání ventilů) lze nastavit hodnoty až 360 l/h, tak aby výsledná průměrná 

produkce odpovídala 200 l/h. 

Zpětný proplach ultrafiltračního modulu (BW) 
Aby se odstranily zachycené nečistoty z povrchu membrán a snížil transmembránový tlak (tlaková 

ztráta na membráně), jsou v pravidelných interval aplikovány zpětné proplachy. Pro zpětný proplach 

se vždy používá upravená voda (UF filtrát, nebo RO permeát). Ta je čerpána v opačném směru, než 

probíhá filtrace (ze strany filtrátu na stranu nátoku) tak, aby se zachycené nečistoty odplavily ze 

systému do odpadu (obvykle kanalizace).  

Zpětný proplach se obvykle aplikuje po dobu 30 – 60 s, kdy přesný čas je volen s ohledem na kvalitu 

vstupní vody, velikost systému a provozní zkušenosti. 

Pro dosažení optimální účinnosti by měl být zpětný proplach realizován s fluxem alespoň 230 LMH, tj. 

pro jednotku DWTP 200 DWE s průtokem 1380 l/h. Průtok zpětného proplachu je regulován

manuálně podle instalovaného rotametru (plováčkového průtokoměru) 

Forward flush 
Pokud je čištěna surová voda s vysokou koncentrací nerozpuštěných látek, může být výhodné 

provádění forward flush před provedením zpětného proplachu. V některých případech je výhodné 

provedení forward flush i po zpětném proplachu, kdy se uvolněné nečistoty vypláchnou ze systému 

menším množstvím vody. Provádění forward flush je volitelné, pokud bude realizován, tak vždy před 

a/nebo po zpětném proplachu. Průtok je shodný s průtokem během filtrace, proto není vyžadováno 

speciální čerpadlo.  

Forward flush se obvykle nastavuje na 20-40 s. 
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Chemické čištění membrán (CIP) 
Jednotky DWTP 200 DWE nejsou v základní verzi vybaveny automatickým CIP. Vzhledem k počtu

a velikosti ultrafiltračních modulů je výhodnější provést CIP na externí stanici pro čištění 

membrán. 
CIP je na jednotkách možné provést v manuálním režimu s přídavným příslušenstvím, kdy vzorkovací 

ventily  SV3 SV4 spolu s připojením na odtokové odpadní potrubí lze využít pro cirkulaci chemických 

činidel. Nicméně tuto činnost doporučujeme přenechat odborné firmě. 

Praní filtru mechanických nečistot 
Filtr mechanických nečistot je instalován za účelem ochrany ultrafiltračního modulu před poškozením 

a ucpáváním kapilár. Látky způsobující poškození jsou zachyceny na povrchu filtru a v manuálním 

režimu vyprány proudem vody v opačném směru. Během doby praní filtru mechanických nečistot nelze 

upravovat vodu. 

Praní filtru obvykle trvá 20-30 min, s minimálním průtokem 2,5 m3/h a tlakem 2 bary (odpovídá prací 

rychlosti 50 m/h). 

První spuštění jednotky: 
Úpravna je navržena jako samostatně stojící jednotka. Instalace spočívá v uchycení patek rámu 

k podkladu. Podklad by měl být dostatečně únosný a rovinatý, aby jednotka a nádrž zpětného 

proplachu stály stabilně, jinak hrozí jejich převrhnutí a nevratné poškození. 
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Důkladně překontrolujte Vaši úpravnu před připojením a spuštěním. Zkontrolujte dotažení všech 
šroubení a přípojných bodů včetně elektrického připojení. 

Instrukce krok po kroku 
1. Vypněte čerpadlo surové vody

2. Připojte jednotku k potrubí tlakové vstupní vody

3. Zkontrolujte a potvrďte, že veškerá potrubí jsou připojená; jsou připojené plováky z nádrže

zpětného proplachu; výpustné a vzorkovací ventily jsou uzavřené a manuální ventily pro plnění

nádrže zpětného proplachu a na přítoku do membránového modulu jsou otevřené.

4. Potvrďte, že elektrické připojení je funkční a úpravna připojena
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6. plně otevřete ventil pro regulaci průtoku

7. nasaďte na vzorkovací ventil SV2 hadici a sveďte do odpadu a plně jej otevřete

5. Zamáčkněte nouzové tlačítko
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9. Naplňte filtr zcela vodou

10. Proveďte vyprání a zafiltrování tlakového filtru, kdy odtok odchází do odpadu skrze vzorkovací

ventil SV2

11. uzavřete regulační ventil průtoku, tak, aby filtrem neprotékala voda

12. nastavte na redukčním ventilu maximální tlak 2 bary

13. uzavřete vzorkovací ventil SV2

14. Nastavte časy jednotlivých fází úpravny dle následujících informací:

Filtrace 20 min 

Forward flush 20 min 

Filtrace 30 min 

ostatní časy nastavte nulové.

15. zkontrolujte, že manuální ventil na vstupu do membránového modulu a na výstupu

z membránového modulu je otevřen a všechny vzorkovací ventily jsou uzavřeny, vypouštěcí

ventil nádrže je otevřen.

16. Spusťte úpravnu povytažením nouzového tlačítka

17. Otáčením regulačního ventilu na nátokovém potrubí nastavte průtok 240 l/h

18. Nechte proběhnout nastavený cyklus.

8. Spusťte čerpadlo surové vody
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19. Úplně vypusťte nádrž zpětného proplachu do odpadu

20. Nastavte časy jednotlivých fází úpravny dle následujících informací:

Filtrace 240 min (do plné nádrže zpětného proplachu) 

BW BTM 240 min (do prázdné nádrže zpětného proplachu) 

Filtrace 240 min (do plné nádrže zpětného proplachu) 

BW TOP 240 min (do prázdné nádrže zpětného proplachu) 

ostatní cykly nastavte s časem 0 s

21. Během fáze BW nastavte membránovým regulačním ventilem průtok na 1500 l/h

22. Nastavte časy jednotlivých fází úpravny dle následujících informací (defaultní nastavení

úpravny – na základě provozních zkušeností bude pro danou lokalitu optimalizováno

provozovatelem):

Fáze filtračního cyklu Průtok l/h Doba trvání s 

Filtration 240 3600 

Forward flash 1 240 0 

Backwash bottom 1400 60 

Forward flash 2* 240 0 

Filtration 240 3600 

Forward flash 1 240 0 

Backwash top 1400 60 

Forward flash 2* 240 0 

23. během ustáleného provozu nastavte dávkování desinfekčního činidla tak, aby byla

koncentrace volného chloru ve vodě max. 0,2 mg/l.

24. Praní filtru mechanických nečistot v běžném provozu:

a. zamáčkněte stop tlačítko

b. vyčkejte uzavření ventilu na vstupu do membránového modulu

c. plně otevřete regulační ventil průtoku

d. otočte páku na filtru do polohy praní a v případě potřeby regulujte průtok na 2,5 m3/h

e. po vyprání filtru plně uzavřete regulační ventil, páku na filtru otočte do polohy filtrace

f. vytáhněte stop tlačítko a úpravna přejde do automatického režimu

  www.vecomas.com 
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Údržba jednotky, čištění filtrů a membrán 
Ačkoliv jsou jednotky DWTP 200 DWE navrženy jako poloautomatické a mohou dlouhou

dobu fungovat bez potřeby zásahu, je potřeba dohledu a pravidelné údržby. Minimální 

četnost a rozsah dohledu doporučujeme: denně zkontrolovat integritu zařízení a funkčnost 

všech elektrických zařízení, potřebu praní filtru mechanických nečistot, kvalitu vody po 

úpravě (hlavně v obdobích, kdy se mění kvalita vody ze zdroje), permeabilitu membrány a 

případně přenastavit zařízení. 

UPOZORNĚNÍ: Jakýkoliv zásahy do instalace jednotky bez souhlasu výrobce, jako jsou např. 
výměna elektrických zařízení, filtrů mechanických nečistot, úpravy na potrubním vedení, 
zásahy do elektroinstalace a úpravy software mohou způsobit nevratná poškození a jsou 
důvodem ke ztrátě záruky. 

Údržba a čištění filtru mechanických nečistot 
Manuálně praný tlakový filtr se sypanou filtrační náplní– toto zařízení je navrženo pro 

manuální provoz, kdy je ve zvoleném časovém intervalu spuštěno praní a zachycené částice, 

způsobující ucpávání filtru jsou odplaveny proudem vody v opačném směru, než probíhá 

filtrace. K proplachu se využívá surová voda. 

Ultrafiltrační modul 
Jednotka je navržena se systémem zpětných proplachů pro prodloužení doby mezi chemickým 

čištěním membránového modulu (CIP). Intervaly mezi jednotlivými CIP jsou závislé na složení 

vstupní vody a provozním nastavení jednotek. CIP lze provádět formou služby na externím 

zařízení nebo přímo na odstavené ultrafiltrační jednotce v manuálním režimu s použitím 

dalšího příslušenství. 

Pravidelné čištění membrán přispívá k udržení požadovaného výkonu úpravny a prodloužení 

životnosti membránového modulu. Za normálního provozu na membráně ulpívají minerální 

látky, koloidní částice, organické látky, bakterie a jejich metabolity, které musí být 

odstraňovány pro udržení požadovaných parametrů úpravny vody (průtok, kvalita vody a 

tlakové ztráty na membránovém modulu). K čištění těchto úsad se používá řada chemikálií, 

v závislosti na typu deponovaných látek. 

VAROVÁNÍ: Chemikálie používané pro čištění membrán mohou při nesprávné manipulaci 
způsobit poškození zdraví a životního prostředí. Čtěte pozorně bezpečnostní pokyny a 
pokyny pro nakládání s nimi v materiálových a bezpečnostních listech (MSDS listy). 
Dodržování všech místních nařízení a bezpečnostních norem je zodpovědností koncového 
uživatele. 

K CIP se přistupuje zpravidla při poklesu permeability membrán pod 100 -150 LMH/bar. CIP se 

považuje za úspěšný, pokud je obnovena permeabilita alespoň na70 -  80 % referenční 

hodnoty. 

Permeabilita nových modulů se pohybuje obvykle kolem 700 LMH/bar, běžná referenční 

permeabilita se pohybuje obvykle v rozmezí 300- 600 LMH/bar v závislosti na kvalitě nátoku. 
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Permeabilita se počítá dle následujících vzorců: 

𝑃20 =
𝐽

𝑇𝑀𝑃 ∙ 𝑇𝐾,20°𝐶

, kde 

𝐽 =
𝑉

𝐴

𝑇𝑀𝑃 = |𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 10−5 ∙ (
𝑑ℎ1 + 𝑑ℎ2

2
− 𝑑ℎ3) + [(

𝑝1 + 𝑝2

2
) − 𝑝3]| 

a 

𝑇𝐾,20°𝐶(𝑡) =
𝜂(20°𝐶)

𝜂(𝑇)
a 

𝜂(𝑡) =  (17,91 − 0,60𝑡 + 0,013𝑡2 − 0,0013𝑡3) ∙ 10−4 

P20°C Permeabilita při referenční teplotě 20 °C (LMH/bar) 

TMP transmembránový tlak (bar) 

J flux (LMH) 

V průtok permeátu (l/h) 

A plocha membrán (m2) 

P1-3 tlaky na měřidlech (bar) 

dh1-3 výškový rozdíl měřidel od referenční hladiny (m) 

η(t) dynamická viskozita vody při teplotě t (Pa.s) 

TK,20°C teplotní korekční faktor 

t teplota v °C 

ρ hustota vody 1000 kg/m3 

g gravitační zrychlení 9,81 m2/s 

UPOZORNĚNÍ: Pro provádění CIP je dovoleno používat pouze níže uvedené chemikálie 
v tabulce 2, která shrnuje typické parametry pro podzemní a povrchovou vodu. CIP by neměl 
trvat déle než 12 h a probíhat častěji než 4x do roka. 

Tabulka 1: Chemikálie pro CIP membránového modulu 

Chemikálie Podzemní a 
povrchová 
voda sladká 

Poznámka 

Fo
ul

i 
Sc

al
in

g

HCl pH hodnota 
typicky: 

1 < pH < 2.5 
pH 2 

H2SO4 pH hodnota 
typicky: 

1 < pH < 2.5 
pH 2 

Kys. citronová  
+ 
HCl nebo H2SO4 

koncentrace 
typicky: 
pH hodnota 
typicky: 

Max. 10 g/l 
4 g/l 
1 < pH < 2.5 
pH 2 

n
gNaOH pH hodnota 

typicky: 
12 < pH < 13 
pH 12,5 

Použijte permeát z RO, 
pokud je dostupný 

NaOH 
+ 
NaClO 

pH hodnota 
typicky: 
volný chlor 
typicky: 

12 < pH < 13 
pH 12 
max. 200 mg/l 
100 mg/l 

Použijte permeát z RO, 
pokud je dostupný 
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VAROVÁNÍ: roztoky s obsahem volného chlóru nesmí nikdy přijít do kontaktu s kyselými 
roztoky, nebo přímo kyselinou. Hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a života plynným chlórem. 
Při provádění CIP vždy zajistěte dobré větrání provozní místnosti, kde je CIP prováděn.

Odstávka a konzervace membrán 
Pokud je membránový modul nepoužíván déle než 24 h a méně než 7 dní, je potřeba provést 

desinfekci systému pomocí manuálně spuštěného nebo automatického CEB 3, po kterém se 

stiskne STOP tlačítko. Denně musí být proveden jeden filtrační cyklus s trváním minimálně 

15 min následovaný CEB 3 s délkou loužení 30 min.  

UPOZORNĚNÍ: Membránový modul musí být vždy skladován a udržován ve vlhkém stavu 
(instalovaný i neinstalovaný). Oschnutí membrán může způsobit nevratná poškození. 

Pokud je jednotka odstavena na více než 7 dní je potřeba membránový modul neprodleně po 

ukončení provozu konzervovat. Ukončení provozu je vždy zakončeno BW a manuálním 

provedení desinfekce membránového modulu. Poté se membránový modul vypustí a ihned 

naplní konzervačním roztokem. 

Konzervační roztok je směs vody 74,25 %, glycerinu 25 % a siřičitanu sodného 0,75 %. 

Konzervační roztok je do membránového modulu vždy přiváděn ze strany nátoku surové vody. 

Konzervační roztok je potřeba měnit každé 3 měsíce. U nového modulu, který nebyl zavodněn, 

je potřeba provést výměnu konzervačního roztoku po 12 měsících od zakoupení a poté každé 

3 měsíce. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud byl membránový modul konzervován pomocí konzervačního roztoku,

je potřeba provést vymytí tohoto roztoku do odpadu před tím, než je voda dodávána 
spotřebitelům.

Vymytí konzervačního roztoku znamená provedení kroků prvního spuštění 1-19. Poté je možné 

přejít do běžného provozu, nastavením délek jednotlivých cyklů. 

adresa  Za Sokolovnou 1284/9A , Praha 6 , PSC 165 00,  Česká  republika 
zapsaná  Obchodním rejstříkem vedeným u  Městského  soudu v Praze  , oddíl B vložka 1140 

IC: 14888483         DIC:  CZ14888483            EORI:  CZ14888483 

email:  info@vecomas.com

email:   de@vecomas.com

              email: trade@vecomas.com

závod 07 Vsetín, Jiráskova 701,     tel: +420 60 38 30 281   
závod  01  Habartov, 1Máje 569,           tel:  +420  77 58 50 570

kancelář  Praha  CZ  telefon :  +420 777 272 420

Kancelář a zastoupení pro střední Evropu
Geschäftsstelle und Vertretung für Mitteleuropa
kancelář Mnichov  Německo telefon : +49 163 479 80 88

Obchodní zástupce pro Mexiko a Latinskou Ameriku          
Agente de negocios para México y América Latina
teléfono : +58 414 24 77 205

Obchodní kancelář Berkeley pro USA a  Kanadu
Business office Berkeley for US and Canada
Phone : + 1 510 410 0714 e-mail: borutamirek@vecomas.com
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