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Zdemineralizowana woda 
grzewcza idealna do każdego 
systemu
PUROTAP leader

� Maksymalna wydajność
� Wymienne wkłady
�Niezawodna kontrola

Minerały i sole w obiegach wody do celów 
technicznych powodują korozję i osady.PUROTAP 
filtruje z wody substancje agresywne, aby zapewnić 
bezawaryjną pracę.

Instalacja
Działanie
Efekt
Obsługa
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3 PL

Zawartość
Funkcjonowanie

Spuszczanie wody

Wymiana baterii

Aktualizacje  mogą  być  dokonywane bez
 powiadomienia. Wersja internetowa 
zastępuje wersję drukowaną.

Zgodnie z najnowszymi standardami

Cechy urządzenia

Wersja przyłącza do napełniania systemu

Wersja przyłącza do płukania instalacji

Jednostka informacyjno-sterująca

Opcja: bezprzewodowe sterowanie pompą

Obliczanie przepustowości

Wymiana wkładu z żywicą jonowymienną
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Funkcjonowanie

Urządzenie do napełniania wyposażone jest w liczniki do monitorowania produkcji czystej wody pod 
względem jakościowym i ilościowym.

Ta metoda nie uwalnia żadnych chemicznych dodatków do wody.

Urządzenie działa bez zewnętrznego źródła zasilania.

Jeśli pojemność jonowymienna zostanie wyczerpana, żywicę jonowymienną można łatwo wymienić i 
wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

Środki 
bezpieczeństwa:

Tylko przeszkolony personel powinien używać aparatu do napełniania.

Specyfikacje operacyjne muszą być przestrzegane zgodnie z niniejszą instrukcją.

System nie nadaje się do niemonitorowanego, stałego połączenia pod ciśnieniem. 
Zawory na wejściu i wyjściu powinny być zamknięte i otwierane tylko na czas 
napełniania układu.

Nawet woda zdemineralizowana zawiera rozpuszczone gazy, w tym tlen i dwutlenek 
węgla, które mogą spowodować rozpoczęcie procesu korozji. Gazy są usuwane przez 
podgrzanie wody, dlatego zalecamy przeprowadzenie próbnego rozruchu systemu jak 
najszybciej po napełnieniu.

Zgodnie z najnowszymi standardami

Przy podłączaniu instalacji sanitarnych i grzewczych należy przestrzegać lokalnych 
wytycznych. Urządzenie ma już zawór zwrotny. Według DIN EN 1717 przed stacją 
napełniania należy również zainstalować odłącznik rur.

Wiodący producenci kotłów i dostawcy komponentów zatwierdzają i zalecają procedurę 
oczyszczania wody uzupełniającej za pomocą wymiennika jonowego.

Woda uzupełniająca zdemineralizowana w wyniku odsalania spełnia również wymagania dotyczące 
jakości wody zasilającej podgrzewacz wg wytycznej VDI 2035 (Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich), 
wytycznej SWKI BT 102-01 (szwajcarscy inżynierowie ds. Ogrzewania i klimatyzacji) oraz norma Ö-Norm
 H5195-1.

Systemy grzewcze i chłodnicze wykorzystują wodę jako medium do wymiany ciepła. Woda krąży, z miejsca 
gdzie jest podgrzewana, do użytkownika i z powrotem. Nawet jeśli system zawsze wykorzystuje tę samą 
wodę, wapno i agresywne materiały dostają się do zamkniętego systemu wodnego przy pierwszym 
napełnieniu systemu, co może uszkodzić nowoczesne komponenty.

Urządzenie do napełniania filtruje z wody do napełniania wapno i agresywne rozpuszczone substancje, 
takie jak siarczany, azotany i chlorki. Urządzenie działa na zasadzie pochłaniacza jonowego ze złożem 
mieszanym i dostarcza wodę zdemineralizowaną, która została całkowicie odsolona. W ten sposób można 
skutecznie zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez wapno i korozję w systemie grzewczym.
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Cechy urządzenia

Mechanizm zamknięcia
Zapobiega niezamierzonemu 
otwarciu urządzenia podczas pracy. 
Zwolnij, podnosząc dźwignię.
Zawór odcinający
 Podłącz i używaj: jeden prosty ruch 
wystarczy, aby rozpocząć demineralizację.

Podłączenia
Mosiężny gwint zewnętrzny 3/4"

Wyświetlacz informacyjny
Jednostka informacyjno-sterująca dostarcza 
informacji o jakości wody wpływającej i 
wypływającej, a także pokazuje przepustowość
 i objętość. Dostępne są różne tryby pracy i 
monitorowania.

Ostrzeżenie i kontrola 
Licznik zespolony wysyła wizualne i 
dźwiękowe ostrzeżenie po osiągnięciu limitu. 
Opcjonalnie dostępne akcesoria: wtyczka 
bezprzewodowa (odbiornik). Umożliwia 
sterowanie zewnętrznymi komponentami, 
takimi jak pompy, elektrozawory, alarmy itp.

Materiał zaawansowany technologicznie
Zbiornik ciśnieniowy (maks. 4 bary) jest 
wykonany z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem, dzięki czemu jest 
lekki, nietłukący i trwały. Konstrukcja 
materiałowa „Swiss made”.

Zawór spustowy
Aby zminimalizować ciężar transportu i 
zapewnić  ochronę przed mrozem 
zastosowano gwint zewnętrzny 3/4 " 
jako zawór spustowy.

Komora baterii
4 standardowe baterie 1,5 V, C LR 
144 umożliwiają pracę bez 
zewnętrznego zasilania.

Wymienny wkład
 Dzięki opatentowanemu systemowi przepływu 
wody przez kulki żywicy, wymienne wkłady 
zwiększają pojemność żywicy jonowymiennej 
nawet o 30% a ich wymiana może nastąpić w 
ciągu kilku sekund. Żywica jest kontrolowana pod 
względem jakości i certyfikowana dla 
maksymalnej wydajności i niezawodności.
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Wersja przyłącza do napełniania systemu
Ta odmiana podłączenia nadaje się do bezpośredniego napełniania grzejników wodą zdemineralizowaną.

Ta odmiana połączeń nie jest odpowiednia dla systemów ogrzewania powierzchniowego, które można 
odpowietrzyć tylko przez przedmuch. Szybkość dostarczania wymieniacza jonowego nie jest 
wystarczająca, aby usunąć powietrze z linii poziomej. W takich przypadkach zalecamy uzupełnienie wodą 
nieuzdatnioną, a następnie demineralizację za pomocą systemu czyszczącego (patrz następna strona).

Aparat zawiera zawór zwrotny. Gdy połączenia są obrócone, nieuzdatniona woda nie może przepływać 
przez urządzen.

Według DIN EN 1717 przed stacją napełniania należy również zainstalować odłącznik rur.
 Postępuj zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa wodociągowego.

PUROTAP leader zawiera mechanizmy automatycznego zatrzymania. Jeśli napełnianie systemu 
nie jest stale monitorowane, należy zainstalować zawór redukcyjny, aby system grzewczy nie 
został uszkodzony przez nadciśnienie pod koniec napełniania.

PUROTAP leader może znajdować się pod ciśnieniem tylko podczas wypełniania.
Temp. Max. 60 ° C, ciśnienie max. 4 bary.

Opcjonalne gniazdo bezprzewodowe (patrz strona 9)

Zimna woda

max. 4 bary

Wlot
max. 60°C

Wylot

 Zawór opróżniania 
i napełniania
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Wersja przyłącza do płukania instalacji
Ta procedura nadaje się również do demineralizacji instalacji ze zbyt dużą zawartością soli zgodnie ze 
specyfikacjami producenta kotła lub późniejszymi wytycznymi.
Tym samym wymiennik jonowy jest zintegrowany z obiegiem instalacji grzewczej za pomocą oddzielnej 
pompy (np. Pompy strumieniowej, pompy wirnikowej, pompy odśrodkowej) i dwóch wzmocnionych węży. 
W związku z tym mniej ważne jest, który adapter jest używany, zamiast tego ważniejsze jest, aby pompy 
obiegowe działały, a wszystkie zawory były otwarte i możliwe było dobre wymieszanie wody w instalacji.

Miernik aparatu wskazuje, czy żywica została już wyczerpana. Postęp demineralizacji wody w instalacji 
można określić tylko podczas czyszczenia drugim miernikiem i poprzez pobieranie próbek.
Aparat zawiera zawór zwrotny. Gdy połączenia są obrócone, nieuzdatniona woda nie może przepływać 
przez aparat.
PUROTAP leader należy podłączyć do strony tłocznej pompy pomocniczej.

Opcja: wtyczka bezprzewodowa (patrz strona 9)

Można używać tylko czystej wody. Brudna woda grzewcza może reagować korozyjnie i wpływać 
na mierzone wartości.

WlotWylot

Pompa

Jeżeli taka forma czyszczenia zostanie przeprowadzona podczas sezonu grzewczego lub podczas
 włączonego ogrzewania centralnego, wówczas temperatura urządzenia może osiągnąć 
maksymalnie 60 ° C tylko przez krótki czas. Urządzenie należy podłączyć do części ukadu 
grzewczego, która ma najniższą temperature( "na powrocie").

Należy stosować węże dostatecznie odporne na ciśnienie i temperaturę (węże wzmocnione). 
Wymiennik jonowy nie może znajdować się pod ciśnieniem bez monitorowania.

Główny obieg
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Jednostka informacyjno-sterująca
Pomiar prądu w 
gniazdku

Aktualny 
przepływ w 
litrach

Pomiar prądu na 
wlocie

Limit wylotu
Zalecenie: 50 μS (33 TDS); 
wymienić żywicę powyżej tych 
poziomów (wypełnienie 
systemu)

Limit wlotu (dotyczy 
tylko odsalania 
obwodu)

Całkowita ilość przefiltrowanych litrów Sygnał alarmowy

Włączenie panelu sterowania: jednokrotnie krótko nacisnąć
Włączenie sygnału bezprzewodowego / Włączenie sygnału alarmowego / Wyłączenie sygnału 
bezprzewodowego / Wyłączenie sygnału alarmowego: naciśnij ponownie krótko
Wyłącz panel sterowania: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
Po restarcie wszystkie funkcje alarmowe są wyłączane. Włącza również podświetlenie lub przerywa alarm. 
Po 3 godzinach bez przepływu wody urządzenie wyłącza się automatycznie.
Naciśnięcie klawisza 2 przełącza między całkowitą sumą uzdatnionej  wody a sumą bieżącą
uzdatnianej wody. Naciśnięcie klawisza przez 3 sekundy usuwa wyświetloną sumę.

Każde naciśnięcie tego klawisza powoduje zwiększenie limitu pomiarów na wlocie prowadzącym
urządzenia PUROTAP leader o 10 μS TDS . Wciśnięcie przycisku przez 3 sekundy resetuje limit 
do zera. Zaprogramowanie limitu na wlocie zapewnia sprzężenie zwrotne, gdy zostanie 
osiągnięta docelowa wartość w wodzie systemowej (przy płukaniu systemu).

Jednoczesne naciśnięcie przycisków 4 i 3 przez 2 sekundy powoduje przełączenie z jednostek 
miary UE na amerykańskie i odwrotnie.

Za każdym dotknięciem tego klawisza limit pomiarów na wylocie  PUROTAP leader zwiększa się o
 jedną jednostkę. Naciśnięcie klawisza przez 3 sekundy resetuje limit do zera. Zaprogramowanie 
limitu na wylocie zapewnia ostrzeżenie o zużyciu żywicy jonowymiennej.

Następująca kombinacja klawiszy aktywuje tryb DEMO dla jednostki informacyjnej:
Jednostka informacyjna musi być wyłączona. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 i dotknij 
klawisz 3. Zwolnij wszystkie klawisze, a tryb DEMO zasymuluje uzdatnianie wody.
Naciśnięcie klawisza 3 przełącza między trybami DEMO dla „Napełniania systemu” i „Płukania 
systemu”. Tryb DEMO nie może być aktywowany, gdy jest uruchomione uzdatnianie wody, 
ponieważ w przeciwnym razie nie jest zapewnione monitorowanie.

Bezprzewodowy sygnał 



12

43

9 PL

Opcja: bezprzewodowe sterowanie pompą

1. Łączenie urządzeń
1. Bezprzewodowe gniazdo wtykowe: naciśnij zielony przycisk (dioda LED 
miga)
2. PUROTAP  leader:  Centrum  informacyjne  wyłączone
3. Centrum informacyjne (WYŁ.): Naciśnij i przytrzymaj klawisz 2, następnie 
naciśnij klawisz 1. Zwolnij klawisz 2 po 3 sekundach.
4. Po pomyślnym połączeniu dioda LED na wtyczce bezprzewodowej będzie 
stale świecić na czerwono. W przeciwnym razie powtórz proces od początku.
5. Urządzenia pozostają połączone; jednorazowa procedura.

2. Aktywacja sygnału bezprzewodowego
Naciskaj kilkakrotnie przycisk 1, aż  ikona sygnału bezprzewodoego pojawi się w prawym dolnym 
rogu ekranu.

3. Podłączanie pomp
Bezprzewodowe gniazdo wtykowe; podłącz pompę do wtyczki 
bezprzewodowej; pompa działa, gdy sygnał bezprzewodowy 
na diodzie LED jest aktywny / widoczny

Wtyczka bezprzewodowa
 Bezprzewodowy nadajnik do 
automatycznego odcinania urządzeń 
zewnętrznych, takich jak pompy i zawory 
elektromagnetyczne. 433,92 Mhz. Z 
wtyczką SEV 1011 typ 12 (wtyczka 
3-fazowa zgodna ze standardem 
szwajcarskim)

4. Jak działa funkcja kontroli
1. Pompy pracują, gdy widoczny jest ikona sygnału 
bezprzewodowego na diodzie LED
2. Pompy nie pracują, gdy ikona sygnału 
bezprzewodowego na diodzie LED nie jest widoczna
3. Pompa zatrzymuje się po osiągnięciu limitu na wlocie 
lub wylocie.
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PUROTAP HIGHPOWER: 3'000 l

PUROTAP NEXION: 2'500 l.

Przepustowość
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Obliczanie przepustowości

Dlaczego obliczanie przepustowości?

1. Aby poznać ilość żywicy potrzebnej 
do demineralizacji wody w instalacji.

2. Aby poznać pojemność wypełnienia
 żywicą, której nie trzeba 
monitorować.

Pojemność (zakres) żywicy 
jonowymiennej zależy od twardości 
wody. Można się do niej odnieść z 
sąsiedniej tabeli lub obliczyć na 
podstawie wskaźnika wydajności ilości
 żywicy.

Przykład: przy twardości wody np. 20 °
 f H / 11 ° dH, zakres wydajności 
żywicy wynosi;

Litry zdemineralizowanej (całkowicie odsolonej) wody na 
wkład

Przepustowość

Litry zdemineralizowanej (całkowicie odsolonej) wody na 
wkład



11 PL

Wymiana wkładu z żywicą jonowymienną

1. Obróć i pociągnij pokrywę, aby ją zdjąć.

2. Wyjmij zużyty wkład.

3. Włóż nowy wkład

Zużyty wkład można wyrzucić jako odpad 
z gospodarstwa domowego.

5 . Załóż pokrywę i obróć, aby zamknąć.  
Sprawdź, czy nie ma widocznych 
uszkodzeń  i upewnij się, że uszczelki 
są prawidłowo osadzone.

4.  W  razie  potrzeby  nasmarować  
 o-ringi smarem silikonowym

Spuszczanie wody
Aby zmniejszyć ciężar podczas transportu, zalecamy spuszczanie wody po użyciu. W chłodniejszych porach 
roku KONIECZNE jest CAŁKOWITE spuszczenie wody, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić szkody 
spowodowane mrozem.
Zawór spustowy znajduje się na spodzie urządzenia.

Zawór spustowy 



www.elysator.com0620

12 PL
Wymiana bateriiiana aterii

Odkręć 2 śruby w komorze baterii, zdejmij pokrywę i włóż 
4 nowe baterie, C 14, 1,5 V. Sprawdź uszczelkę komory 
baterii. Załóż pokrywę i śruby. Kontrola działania.

4 baterie C LR14, 1,5 V.

Specyfikacja
Ciśnienie robocze      max. 4 bary
Temperatura              max. 60 ° C
Wydajność                 20 l / min.
Połączenie                  3/4 "
Waga                           9,5 kg (pusty) + 15 kg (wymienny wkład)
Wysokość                   69 cm
Średnica                     30 cm
Zasilanie                     4 x baterie C LR14, 1,5 V.
Producent                 ELYSATOR Switzerland
Numer EAN               EAN 7640169320064

Wkład wymienny HIGHPOWER wkład wymienny EAN 7640169321009 
Wkład wymienny NEXION EAN 7640169321023

Aktualizacje mogą być dokonywane bez 
powiadomienia. Wersja internetowa zastępuje 
wersję drukowaną.

Przypon PUROTAP jest opatentowany i wykonany w Szwajcarii.




