
JUDO Profimat-PLUS ¾” – 2”
JUDO Profimat DN65 – DN100

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu lub rozpoczęciem użytkowania filtra należy bezwzględnie dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać jej zasad !

Niniejsza instrukcja musi być bezwzględnie przekazywana wraz z urządzeniem użytkownikowi instalacji !

Instrukcja obsługi
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                 Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
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• Wytyczne Unii Europejskiej: Zgodność elektromagnetyczna (EMV) 89/336/EWG

• Normy zharmonizowane: Zgodność elektromagnetyczna, EN 61000-6-2

Podstawowe normy branżowe dotyczące  

emisji zakłóceń i odporności na zakłócenia.  EN 61000-6-3

Niniejszym oświadczeniem (Oświadczenie Zgodności Unii Europejskiej) potwierdza się zachowanie wszystkich wyżej
wymienionych norm przy stosowaniu urządzenia do zmiękczania wody w instalacjach domowych oraz w instalacjach
przemysłowych i produkcyjnych.

• Norma Bezpieczeństwo transformatorów, urządzeń EN 61558-2-6
Zharmonizowana: zasilających i tym podobnych.

Autor oświadczenia: JUDO Wasseraufbereitung GmbH.

Miejscowość, dnia:                  Winnenden, 17 maj 2004

Podpis osoby upoważnionej: ................................................................
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Niniejsze oświadczenie potwierdza zgodność z ww. wytycznymi, nie jest jednak gwarancją posiadania przez urządzenie
specyficznych własności.
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1. JUDO-Profimat - Dane techniczne i opis ogólny produktu

1.1 Dostępne wersje wykonania

* Podane natężenia przepływu odnosi się do wody pitnej. W przypadku filtracji wód zanieczyszczonych i silnie
obciążonych zawiesiną, rzeczywisty przepływ wody przez filtr będzie mniejszy. Należy wtedy zastosować filtr z większym
przyłączem.

Standardowy rozmiar oczek siatki filtracyjnej wynosi 0,1 mm. Jest ona wykonana ze stali szlachetnej dodatkowo pokrytej
warstwą srebra, celem ochrony filtra przed wtórnym skażeniem bakteriologicznym filtra mechanicznego. Na specjalne
zamówienie dostępne są także filtry o siatce filtracyjnej  0,03/0,32 lub 0,5 mm bez warstwy srebra do zastosowań
przemysłowych.  Wszystkie wersje mogą być dodatkowo  wyposażone w styk bezpotencjałowy do transmisji sygnałów o
zakłóceniu w pracy do nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji (przy zamówieniu należy podać nr katalogowy 870 7010).

1.2 Przeznaczenie i zasada działania

Filtry serii JUDO Profimat są przeznaczone do usuwania z wody stałych zanieczyszczeń zarówno drobnoziarnistych, jak i
większych cząstek stałych. Stałe zanieczyszczenia po przedostaniu się do instalacji domowej zimnej lub ciepłej wody mogą nie
tylko powodować zatykanie się wylewek, uszkodzenia armatury, ale przede wszystkim wywołują w swoim otoczeniu różnicę
potencjałów elektrochemicznych, prowadząc do przyspieszonej korozji instalacji.

Filtrowana woda przepływa przez siatkę filtracyjną od zewnątrz do środka. Zatrzymane na filtrze zanieczyszczenia są widoczne
przez przeźroczystą obudowę filtra. Po zabrudzeniu siatki filtracyjnej filtr płucze się automatycznie nie przerywając swojej
funkcji, tj. dalej filtrując wodę niemalże z pełną wydajnością.
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1.3 Rysunek przekrojowy JPF-A/TP DN 65

1 - Lampka sygnalizacyjna – praca
2 - Lampka sygnalizacyjna – płukanie wsteczne
3 - Lampka sygnalizacyjna – zakłócenie / awaria
4 - Przycisk wywołujący płukanie wsteczne
5 - Siatka filtracyjna
6 - Okno wziernikowe 
7 - Czujnik pomiarowy ciśnienia wody wypływającej z filtra
8 - Woda przefiltrowana
9 - Dopływ wody
10 - Czujnik pomiarowy ciśnienia wody przed filtrem
11 - Przełącznik ciśnienia różnicowego z śrubą regulacyjną do regulacji wartości spadku ciśnienia na filtrze, przy którym ma
następować płukanie
12 - Zawór kulowy - Otwierać do wypłukania szlamów i większych cząstek stałych z  osadnika wstępnego
13 - Zawór kulowy - Zamknąć wyłącznie w przypadku awarii filtra, przy wysokim ciśnieniu wody można go częściowo przymknąć
dławiąc przepływ wody płuczącej

2. Wskazówki bezpieczeństwa
2.1 Wskazówki bezpieczeństwa i używane symbole

W niniejszej instrukcji używane są następujące oznaczenia i symbole, zwracające uwagę na szczególne znaczenie pewnych
informacji.

UWAGA ! Wskazuje na zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.

WAŻNE: Zawiera ważne i szczególnie przydatne informacje dotyczące wykorzystania, montażu lub eksploatacji filtra. 

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Samoczyszczące filtry mechaniczne JUDO Profimat zostały skonstruowane w zgodności z normą DIN 19632 i są
przeznaczone do filtracji wody o jakości wody pitnej lub do niej zbliżonej i odpowiadają zasadom techniki zawartych w
zbiorze REGUŁY TECHNIKI DLA INSTALACJI WODY PITNEJ DIN 1988.

Wszystkie stałe zanieczyszczenia, które osadziły się na siatce  filtracyjnej są automatycznie wymywane w trakcie
płukania wstecznego.

Wszystkie użyte do produkcji materiały są odporne na działanie fizyko-chemiczne wody, a także posiadają odpowiednie
dopuszczenia umożliwiające ich bezpośredni kontakt z woda pitną.
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Substancje o charakterze polarnym, jak alkohole, stężone kwasy mineralne, kwas mrówkowy, fenole, krezole, tetrahydrofuran,
pirydyny, formaldehyd dimetylowy, a także mieszaniny chloroformu i metanolu nie mogą być obecne w filtrowanej wodzie. Ich
kontakt z filtrem  może powodować trwałe uszkodzenia powierzchni, a nawet całkowicie zniszczyć materiał, z którego są
wykonane pewne elementy urządzenia.
Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń i zasad podanych w niniejszej instrukcji dotyczących montażu,
eksploatacji, napraw i konserwacji urządzenia. Jakiekolwiek samodzielne przeróbki są ze względów bezpieczeństwa
kategorycznie zabronione ! Wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa  i znaki jakości, jakie zostały przyznane filtrom obowiązują
wyłącznie pod warunkiem ich należytego użytkowania i korzystania z oryginalnych części zamiennych. 

2.3 Warunki zabudowy

Pomieszczenie, w którym ma zostać zamontowany filtr musi być suche i zabezpieczone przed mrozem. Należy go także
ochronić przed nadmiernym nasłonecznieniem. Promienie słońca nie powinny padać bezpośrednio na urządzenie. W pobliżu
miejsca zabudowy musi znajdować się kratka odpływowa lub możliwość podłączenia do kanalizacji.

2.4 Sygnały elektryczne

W przypadku korzystania z urządzenia z dodatkowym stykiem bezpotencjałowym do zdalnej sygnalizacji zakłóceń należy
przestrzegać poniższych ograniczeń:

- maksymalne obciążenie: 1 A
- maksymalne napięcie w obwodzie sterowniczym: 24 V

UWAGA: Do zdalnej transmisji sygnałów o zakłóceniach / awarii - musi być stosowany obwód o niskim napięciu, gdyż przy
otwartej pokrywie skrzynki elektrycznej, trzpień styku bezpotencjałowego będzie się  znajdował pod napięciem bez
odpowiedniej ochrony antyporażeniowej.

3. Transport / montaż

3.1 Wymiary gabarytowe oraz waga urządzeń

3.2 Warunki montażu

Filtr nadaje się do montażu na każdym rodzaju z typowych, dostępnych w handlu instalacji wody zimnej i może być montowany
na rurociągu poziomym, jak i pionowym. Podczas montażu przestrzegać kierunku przepływu oznaczonego odlaną na korpusie
filtra strzałką (patrz rysunek 2).
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Sposoby montażu filtrów JPF-Plus-A ¾’’ – 2’’ na poziomym lub pionowym odcinku instalacji wodnej.

Filtry o wielkościach od DN 65 do DN 100 powinny być zasadniczo montowane na poziomych odcinkach instalacji chyba, że nie
ma innych możliwości technicznych. Przy montażu w układzie pionowym filtr nie będzie miał możliwości dokładnego wypłukania
brudów z osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są osady i gruboziarniste zanieczyszczenia.

Filtry o wielkościach ¾’’ – DN 65 mogą być montowane na instalacjach, w których dopuszczalne ciśnienie wody za
wodomierzem i zaworem zwrotnym, a przed reduktorem ciśnienia (o ile znajduje się na instalacji) wynosi16 bar (dla wielkości
DN 80/100 – 10 bar). Przy wyższych ciśnieniach należy bezwzględnie zabudować reduktora ciśnienia. Filtry z funkcją
automatyczną wymagają ponadto ciągłego zasilania prądem. Gniazdo wtykowe ze stykiem uziemiającym powinno się
znajdować w odległości maks. 1,5 m od urządzenia.

3.3 Dane techniczne

Ciśnienie nominalne Profi ¾” – DN 65 16 bar

Ciśnienie robocze Profi ¾” – DN 65 1,5 bar – 10 bar

Ciśnienie nominalne Profi DN 80/100 10 bar

Ciśnienie robocze Profi DN 80/100 1,5 bar – 10 bar

Temperatura wody, maks. 30 oC

Regulacja strumienia wody płuczącej przy pomocy zaworu kulowego

Schemat elektryczny i zapotrzebowanie na energię elektryczną

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz

Napięcie robocze 24 V AC

Pobór mocy w trakcie płukania filtra: 15 W
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Schemat elektryczny – wersja ze sterowaniem czasowym

1 tylko dla nr kat. 202 0246:
zdalna sygnalizacja płukania: gn- płukanie

sw- brak płukania
2 godzina, dzień, tydzień, miesiąc
3 Czujnik Halla (dół) biały

brązowy
zielony

4 Czujnik Halla (góra)biały
brązowy
zielony

5 Wtyczka do ustawiania częstości płukania. Nastawa fabryczna: co tydzień. Możliwość zmiany przez przepięcie
wtyczki na co miesiąc, co dzień lub co godzinę.

6 Zakłócenie, Płukanie, Praca
7 Ręczne wywołanie płukania
8 Wykonania specjalne:

Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji zakłóceń: maks. obciążenie styku 24 V / 1 A, nr kat. 870 7010
Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji zakłóceń i płukania filtra, nr kat. 202 0246
Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji zakłóceń i konieczności płukania filtra, nr kat. 202 1000

9 Tylko dla nr kat.: 870 7010, 202 0246, 202  1000, styk bezpotencjałowy do transmisji sygnału o zakłóceniach
10 Styki do podłączenia przełącznika ciśnienia różnicowego

3.4 Transport / magazynowanie

Na czas transportu filtry należy zabezpieczyć przed silnymi wstrząsami i uderzeniami. 

3.5 Montaż

Filtr należy zamontować na instalacji unikając wprowadzania naprężeń. Chcąc zapewnić użytkownikowi wygodną obsługę i
swobodę dostępu należy zastosować się do wskazówek umieszczonych na rysunkach na stronie 9 instrukcji.
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Filtry o wielkości przyłączy do 1 ¼” są dostarczane w komplecie z wszystkimi niezbędnymi uszczelkami i śrubami montażowymi.
Wkręconych w fabryce śrub nie luzować, tylko włożyć je w otwory złącza bagnetowego. Przekręcić filtr w kierunku ruchu
wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia, po czym dociągnąć śruby.

3.5.1 Możliwości odprowadzenia wody z płukania filtra dla modeli JPF-Plus-A ¾’’ – 1 ¼’’

                                                                                                           Odprowadzenie wody poprzez
                                                                                                                        syfon o DN 40

                        Jeżeli odpływ znajduje się wyżej, wodę     Podłączenie węża 1 ½’’ do leja
                                              popłuczną można poprowadzić             filtra i odprowadzenie wody
                                                   wyżej przy pomocy węża.                      z płukania do odpływu

3.5.2 Możliwości odprowadzenia wody z płukania filtra dla modeli JPF-Plus-A 1 ½ ’’ i 2 ‘’

                
                                                                   Podłączenie węża ¾’’             Jeżeli odpływ znajduje się wyżej, wodę
                                                                                                                       popłuczną można poprowadzić

                                                                                                                                            wyżej przy pomocy węża

3.5.3 Możliwości odprowadzenia wody z płukania filtra dla modeli JPF-A DN 65 -100
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Do odprowadzenia wody popłucznej można użyć też węża o takiej samej średnicy co zawór płuczący. Przy podłączeniu na stałe
rury odprowadzającej popłuczyny należy uważać, by nie przekręcić zaworów kulowych. Po dokręceniu zostały one w fabryce
zabezpieczone odpowiednim klejem.

Dobierając średnicę kanału odprowadzającego wodę płuczącą należy uwzględnić miejscowe warunki, jak spadek rury
kanalizacyjnej, liczbę kolan, długość, itd.

UWAGA:

Przez cały czas pracy filtra, także w przypadku usterek, zaniku napięcia, itd. musi istnieć możliwość swobodnego i
bezpiecznego odprowadzenia wody płuczącej do kanalizacji. Za szkody wynikłe na skutek zalania pomieszczenia (np.  w czasie
przerwy w dostawie energii elektrycznej) producent filtra nie ponosi odpowiedzialności.

W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące czasu płukania i wielkości strumienia wody płuczącej, jaki musi swobodnie zostać
odprowadzony do kanalizacji. Dane obowiązują przy całkowicie otwartym zaworze kulowym i ciśnieniu wody ok. 2 do 3 bar.

Filtr JPF
¾” – 1 ¼”

JPF
1 ½” – 2”

JPF
DN 65

JPF
DN 80/DN 100

Przepływ wody l/s 0,2 – 0,4 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,5 – 1,5

Czas płukania, min. 2 2 2 2

4. Obsługa urządzenia
4.1 Zasady bezpiecznego i długiego użytkowania filtra

• Chcąc zapewnić optymalną ochronę samego filtra i wydłużyć żywotność siatki filtracyjnej należy utrzymywać ciśnienie
wody płuczącej na poziomie nie większym niż 2 bary. Jeżeli jest to konieczne przepływ należy zdławić przy pomocy
zaworu kulowego. Zabezpiecza się wtedy samą siatkę i filtr przed nadmiernym zużyciem, ale także ogranicza zużycie
wody do płukania oraz ogranicza hałas wywoływany przez strumień wody przepływającej przez filtr.

• Jeżeli woda popłuczna jest odprowadzana do kanalizacji zamkniętą rurą lub wężem należy sprawdzić, czy po
zakończeniu płukania dalej nie cieknie woda.

• W przypadku zabudowy filtra na nowej instalacji należy o ile to możliwe wcześniej przepłukać rurociąg. Należy też
kontrolować płukanie i ilość osadzanych się zanieczyszczeń na siatce filtracyjnej w pierwszym okresie eksploatacji.
Jeżeli filtr nie będzie się płukał dostatecznie często może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia siatki filtracyjnej.

4.1.1 Filtry ze sterownikiem czasowym JPF-A/T ¾’’ – DN 100

Filtry są dostarczane ze standardowo zaprogramowaną częstością płukania wynoszącą jeden tydzień. W zależności od stopnia
zanieczyszczenia wody nastawę należy odpowiednio zmienić na jeden miesiąc, jeden dzień lub o ile to konieczne na jedną
godzinę (patrz rozdział 4.2,Taela 4).

4.1.2 Filtry ze sterownikiem czasowym i kontrolą stopnia zabrudzenia siatki filtracyjnej JPF-A/TP ¾’’ – DN 100

Filtry są dostarczane ze standardowo zaprogramowaną częstością płukania wynoszącą jeden tydzień. Na skutek osadzania się
stałych zanieczyszczeń na siatce filtracyjnej zwiększa się opór przepływu strumienia wody, a tym samym spadek ciśnienia na
filtrze. Zabudowany na instalacji manometr różnicowy mierzy stale różnicę ciśnienia za i przed filtrem. Jeżeli mierzony parametr
przekroczy zaprogramowaną wartość uruchomi się automatycznie proces płukania zwrotnego. Wywoływanie procesu płukania
od różnicy ciśnień (oporów przepływu) jest uprzywilejowane w stosunku do sterownika czasowego. Przełącznik różnicowy jest
zabudowany bezpośrednio przy filtrze. Przy pomocy śruby nastawczej można ustalić wartość spadku ciśnienia na filtrze, przy
której filtr zacznie się płukać w przedziale od 0,06 do 0,6 bar (nastawa fabryczna 0,3 bar). Płukanie filtra uruchomione od
wskazań manometru różnicowego kasuje automatycznie czas zliczany przez sterownik czasowy.
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4.2 Wybór częstości płukania

Częstotliwość płukania filtra powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia wody, wielkości przepływu i progu filtracji
(wielkości oczek siatki filtracyjnej).

UWAGA:

Im mniejszy rozmiar oczek wkładu filtrującego, tym filtr musi być częściej płukany. Przy nagromadzeniu się zbyt dużej ilości
osadów może dojść nawet do uszkodzenia filtra.

Tabela 4 Wybór częstości płukania
Rozmiar oczek, mm Zastosowanie Częstość płukania zależna od stopnia

zabrudzenia wody

0,03 Laboratoria, placówki medyczne,
laboratoria fotograficzne

1 godzina, 1 dzień

0,10 Gospodarstwa domowe, rzemiosło 1 tydzień, 1 miesiąc

0,10 i 0,32 Gospodarstwa domowe, woda z
własnych studni

1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień

0,32 i 0,5 Rzemiosło, przemysł, klimatyzatory 1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień

4.3 Regulacja parametrów wywołujących płukanie

Parametry płukania ustawia się za pomocą specjalnej wtyczki na module elektronicznym filtra. W tym celu należy wykręcić 4
śruby mocujące i zdjąć czarną pokrywę głowicy sterującej.

Naciśnięcie przycisku na głowicy sterującej filtra wywołuje automatyczne płukanie filtra w dowolnie wybranej chwili. Po
wypłukaniu sterownik czasowy automatycznie  wraca do położenia „0”. Zliczanie czasu zaczyna się od początku.

5.       Sygnalizacja zakłóceń
Na głowicy sterującej filtra znajdują się 3 lampki kontrolne.

Kolor zielony oznacza gotowość do pracy i pracę.

Kolor żółty oznacza, że filtr znajduje się w fazie płukania.

Kolor czerwony oznacza zakłócenie.

Po zapaleniu się czerwonej diody oznaczającej zakłócenie (awarię) należy wtyczkę filtra wyjąć z gniazdka i odczekać, aż
zgasną wszystkie lampki. Ponownie włożyć wtyczkę i sprawdzić, czy sygnalizacja zakłócenia ustanie (zakłócenie przejściowe).
Jeżeli dalej pali się czerwona dioda należy wyłączyć zasilanie i zakręcić zawór na odprowadzeniu wody, po czym wezwać
serwis lub odesłać filtr do naprawy.

6. Mycie i utrzymanie urządzenia w sprawności technicznej

6.1 Mycie i czyszczenie od zewnątrz

Zewnętrzną powierzchnię filtra myć wyłącznie czystą wodą z dodatkiem łagodnych środków myjących na bazie mydła.
Powszechnie używane rozpuszczalniki i ich opary mogąc trwale uszkodzić obudowę i elementy wykonane z tworzyw
sztucznych. Stosowane środki czystości lub płyny do mycia nie mogą zawierać więcej niż 25 % rozpuszczalnika (alkoholu).

6.2 Elementy podlegające naturalnemu zużyciu

Jeżeli na skutek silnego zabrudzenia wody lub wysokiego progu filtracji filtr będzie się często płukał (np. co godzinę) należy się
liczyć z przyspieszonym zużyciem części naturalnie zużywających się (uszczelki, końcówki odsysające wodę płuczącą, siatka
filtracyjna, i in.). W przypadku płukania filtra co godzinę należy stan ww. elementów kontrolować przynajmniej co pół roku, zaś
przy płukaniu jeden raz dziennie z częstotliwością co rok. Oceny stanu filtra powinien dokonywać przeszkolonych pracownik
branżowego serwisu.

6.3 Wytyczne montażowe

Przy dociąganiu cylindrycznych śrub mocujących należy uważać, by nie przekroczyć dopuszczalnego momentu wynoszącego
odpowiednio dla filtrów Profimat ¾” – DN 65: 4,5 Nm oraz Profimat DN 80- 100: 15 Nm.

7. Gwarancja i okresowe przeglądy

Chcąc zachować prawa gwarancyjne użytkownik jest zobowiązany zgodnie z wymaganiami normy DIN 1988 przynajmniej jeden
raz w miesiącu lub maksymalnie jeden raz na dwa miesiące sprawdzić stan urządzenia i go wypłukać. 
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UWAGA: Zgodnie z normami obowiązującymi w Niemczech i zalecanymi w Unii Europejskiej każdy filtr musi być obligatoryjnie
płukany nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. 

Zaleca się też zawarcie stałej umowy serwisowej z instalatorem na wykonywanie regularnych fachowych przeglądów, celem
utrzymania urządzenia w optymalnej sprawności na wiele lat. W czasie ewentualnych napraw wolno używać wyłącznie nowych,
oryginalnych części zamiennych oraz odpowiednich narzędzi specjalistycznych.

8. Dodatek

8.1. Rysunek  części dla JPF-PLUS A/T/TP ¾”-11/4”
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8.2. Wykaz części dla JPF-PLUS A/T/TP ¾”-11/4”

Zalecany okres wymiany: 
** - 2 lata, **** - 4 lata,
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8.3. Rysunek  części dla JPF-PLUS A/T/TP  11/2”-2”
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8.3. Wykaz  części dla JPF-PLUS A/T/TP  11/2”-2”

Zalecany okres wymiany: 
** - 2 lata, **** - 4 lata,
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8.5. Rysunek  części dla JPF-PLUS A/T/TP DN 65/80/100
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8.5. Wykaz części dla JPF-PLUS A/T/TP DN 65/80/100
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Zalecany okres wymiany: 

** - 2 lata, **** - 4 lata,  
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