
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

                                  

 

DESCALER PS50/PS100 (nukalkintojo) VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

Nukalkintojo paskirtis: 

Dėl kalkių nuosėdų kietame vandenyje tokie prietaisai kaip indaplovės, skalbimo mašinos ir dušai tarnauja trumpiau, o 

kaitinimo elementai, dušo galvutės, vamzdynai, vožtuvai ir  t.t. lengvai užsikemša kalkėmis dėl kurių pablogėja kaitinimas ir 

vandens pratekėjimas. Šis elektromagnetinio  nukalkinimo įrenginys ištirpdo kalkes ir apsaugo technologines sistemas, 

šilumokaičius, vamzdynų sistemas nuo jų susidarymo.  

DESCALER PS 50 (PS 100) įrenginys naudojamas daugiabučiuose namuose, komercinėse patalpose  bei pramonėje, kur 

vamzdžio diametras yra iki 50 (100) mm skersmens. 

PS modeliuose naudojamas naujausio tipo signalas TWT (1,0A) arba galingesnis TWT+ (1,2A) .  

 

 

 

 

 

 

Įrenginys gali būti montuojamas ant bet kokio 

tipo vamzdžių (metalinių, plastikinių, varinių). Geriausiai veikia esant dviejų vijų eilei. 

Vijų pradžia ne arčiau kaip per tris vamzdžio storius nuo alkūnių. 

Vijų skaičius 15 (+/-20%), tarp jų 15cm tarpas. 

Laido galai nuo vijų iki irenginio ne mažiau 20cm. 

Abu vijų ritiniai vyniojami į tą pačią pusę. 

DĖMESIO: Ant įrenginio negali patekti vanduo ar kiti skysčiai. Nukalkintojo negalima eksploatuoti esant nepalankiom 

sąlygom (temperatūra aukštesnė kaip 50 C, santykinė drėgmė viršija 80%, diddelė dulkių ar garų koncentracija). Jeigu 

pastebėjote, kad toliau įrenginio saugiai eksploatuoti nebegalima, jo darbas turi būti sustabdytas ir įrenginys turi būti 

nedelsiant  išjungtas bei pasirūpinta, kad jis neįsijungtų. Irenginio saugiai eksploatuoti nebegalima, jeigu jis neveikia, jeigu 

akivaizdu, jog jis sugedęs, jeigu elektros kabelis yra pažeistas  arba įrenginys buvo laikomas netinkamomis salygomis. 

Paleidimas:   

Maitinimas 230V 50Hz, per pastovios srovės adapterį 12V. Galia  25W. Įrenginys atitinka IP55 reikalavimus. 

Teisingai veikiant įrenginiui dega žalias diodas. Sugedus pasigirsta garsinis signalas ir pradeda mirksėti raudonas diodas. 

Priežiūra ir remontas: 

Įrenginio eksploatavimo pradžioje gali tekti dušo galvutes ir vandens purkštukus valyti dažniau, kadangi ištirpusios 

nuosėdų  dalelės gali trukdyti vandens tekėjimui, ypač jeigu vamzdynas itin senas. 

Įrenginio remontą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.  

 

Garantija: Gamintojas įrenginiui suteikia 3 metų garantija nuo pardavimo. 

Garantija netaikoma, jeigu įrenginys pažeistas fiziškai, naudojamas ne pagal paskirtį, yra dideli elektros svyravimai, kai įrenginį 

remontuoja tretieji asmenys. Į garantiją neįeina transporto išlaidos bei išlaidos ar nuostoliai, atsiradę dėl įrenginio eksploatavimo. 

Pagaminta:  EU. Sertifikuotas Europos sąjungoje: STN 36 1050-1: 1991; STN EN 50081-1: 1995; STN EN 55014: 1997. 

Pardavėjas:  “ABSOLIUTA” UAB, įm.k. 300091647, Kaimelio g. 13, Vilnius, tel.: 8 5 2405110 
 

Montavimo data:                                       Serijos numeris:                                                 Sumontavo: 


