
Instrukcja instalacji pompy dozującej FPV

Składniki zestawu FPV:
Fot. 1. dozownik elektroniczny FPV (korpus) Fot. 2. licznik wody z impulsatorem

Fot. 3. filtr Fot. 4. zawór wtryskowy

Fot. 5. rurka dozująca, twarda, 4x6 PE 2 MT
 (łączy pompę z zaworem wtryskowym – fot. 4)

Fot. 6. rurka ssąca/odpowietrzająca, miękka,         
4x6 PVC 4 MT, (do połączenia pompy z filtrem fot. 
3 i pompy z odpowietrzeniem)

Prawidłowe łączenie rurki dozującej / odpowietrzającej / ssącej 
1. nałożyć nakrętkę na rurkę dozującą
2. nałożyć na rurkę pierścień uszczelniający
3. wcisnąć w rurkę kołnierz uszczelniający
4. nałożyć zawór z uszczelką i skręcić

 
W ten sposób łączymy wszystkie rurki, zarówno rurkę dozującą (twarda, PE) z pompą FPV i zaworem 
wtryskowym, jak i rurkę ssącą (miękka, PVC) z filtrem i pompą FPV 
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I. Podłączyć licznik wody z impulsatorem (fot. 2) do linii wodnej
II. Podłączyć zawór wtryskowy (fot. 4) do linii wodnej

Należy zwrócić uwagę, aby licznik wody z impulsatorem był zamontowany przed zaworem wtryskowym 
(woda z instalacji najpierw przepływa przez licznik wody z impulsatorem a potem przez zawór 
wtryskowy, gdzie dozowany jest preparat Aquazix) oraz przed dozownikiem typu Dosatron. 

Przykładowe wpięcie w linię wodną licznika wody z impulsatorem i zaworu wtryskowego

         

III. zamocować pompę FPV do ściany za pomocą dołączonych kołków i wkrętów, na wysokości 150 cm 
od podłogi. W pobliżu powinno znajdować się gniazdo zasilania 230V/50Hz.

IV. Połączyć zawór wtryskowy z pompą FPV za pomocą rurki dozującej (twarda, PE) do górnego zaworu
(fot. 7)

Fot. 7

V. Wtyczkę licznika wody z impulsatorem podłączyć do pompy FPV, do gniazda WM (fot. 8)

podłączenie rury dozującej

podłączenie rury ssącej

podłączenie rury odpowietrzającej

podłączenie wodomierza
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nakrętka

kołnierz uszczelniający

pierścień

rurka ssąca/dozująca



Fot. 8

VI. Podłączyć rurkę ssącą (miękka, PVC) do pompy FPV
VII. W korku do zbiornika z Aquazix wywiercić wiertłem fi5 dwa otwory – jeden na rurkę ssącą, 

drugi na rurkę odpowietrzającą
VIII. Drugi koniec rurki ssącej przełożyć przez nakrętkę do zbiornika z Aquazix, następnie założyć 

filtr (fot. 3), pamiętając o prawidłowym podłączeniu filtra z rurką ssącą

Fot. 9

IX. rurkę odpowietrzającą założyć na króciec przy zaworze odpowietrzającym (fot. 7), drugi koniec 
przełożyć przez nakrętkę zbiornika Aquazix (fot 9).

X. Nakrętkę nakręcić na zbiornik z Aquazix.

Prawidłowo podłączony zestaw FPV
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Panel kontrolny:

Fot.10

1. Dioda sygnalizacyjna (dioda mruga – pompa wyłączona, dioda świeci światłem ciągłym – pompa 
włączona)

2. Programowanie
3. Pokrętło do ustawiania dawki
4. Włączenie/wyłączenie/zmiana programu

Uruchomienie pompy FPV

1. Włączamy obieg wody przez licznik wody z impulsatorem.
2. Podłączamy pompę FPV do sieci, jeśli dioda mruga przyciskamy jednorazowo przycisk ON/OF tak 

aby dioda świeciła jednostajnie.
3. Przycisk P przytrzymujemy około 5 sekund   aż dioda sygnalizacyjna zacznie mrugać.
1. Jeszcze raz krótko wciskamy przycisk P   - dioda nadal będzie mrugać ale z inną częstotliwością.
2. Przycisk ON/OF wciskamy kilkakrotnie  , krótkotrwale aż dioda zacznie świecić na zielono.
3. Wciskamy krótkotrwale przycisk P   - pompa rozpocznie pracę z dużą częstotliwością.
4. Pokrętło 3 (fot. 10) ustawić (przekręcić) w pozycję „5”.
5. Rozpoczyna się odpowietrzanie systemu: odkręcamy częściowo nakrętkę 5 (fot. 11) –  i czekamy, aż 

w rurkach ssącej i dozującej znikną pęcherzyki powietrza i  będzie przepływał tylko Aquazix, bez 
pęcherzyków powietrza. Nadmiar Aquazix będzie wpływał poprzez rurkę odpowietrzającą do 
zbiornika z Aquazix.

6. Zakręcamy nakrętkę 5 (fot. 11).

Fot. 11
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7. Następnie przełączamy pompę w tryb normalnej pracy:
8. Przycisk P przytrzymujemy około 5 sekund   aż dioda sygnalizacyjna zacznie mrugać.
9. Jeszcze raz krótko wciskamy przycisk P   - dioda nadal będzie mrugać ale z inną częstotliwością.
10. Przycisk ON/OF wciskamy kilkakrotnie  , krótkotrwale aż dioda zacznie świecić na blado zielono.
11. Wciskamy krótkotrwale przycisk P   - pompa rozpocznie normalną pracę.
12. Pokrętło 3 (fot. 10) ustawić (przekręcić) w pozycję pomiędzy 2 a 3 (20%).

 

Tak ustawiona pompa będzie podawać około 100 ml preparatu na każde 1000 litrów wody. Do zestawu FPV 
dołączone są paski pomiarowe, za pomocą których możemy sprawdzić stężenie preparatu Aquazix w wodzie.
Zawsze należy zweryfikować ilość podawanego Aquazixu. Na opakowaniu pasków umieszczona jest 
kolorowa skala, wg której możemy sprawdzić zawartość preparatu w instalacji wodnej i w zależności od 
potrzeb zwiększać lub zmniejszać jego ilość przekręcając pokrętło 3 (fot 10), dawkę zwiększamy 
przekręcając pokrętło w stronę pozycji 1, zmniejszamy przekręcając w kierunku 10. Wszelkie dodatkowe 
informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 504-280-344.

Inny sposób podłączenia pompy FPV (bez „gałązki”)
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1 - zawór wtryskowy

2 - rurka dozująca

3 – panel kontrolny pompy FPV

4 - licznik wody z impulsatorem

5 – skrzynka elektryczna

6 – przewód elektryczny

7 – korpus pompy FPV

8 – czujnik poziomu czynnika (opcja)

9 – rurka odpowietrzająca

10 - rurka ssąca


