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Instrukcja obsługi 
 

Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z.o.o.  

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water 
Systems Sp.z o.o. zabronione. 

 

  PL 



Perfect Water Systems Sp.z o.o., 02-496 Warszawa, ul. H.Probusa 7a, tel.+ 48 22 853 49 34 
Dane techniczne: 
Wymiary: Płyta montażowa 110x140 mm 
Całkowita długość: 500 mm 
Głębokość: 105 mm 
Wentylator membranowy: 230 V 50 Hz 
Dopływ wody sterowany zaworem pływakowym.  
Pojemność: max 12 l/h przepływu wody przy redukcji wolnego dwutlenku 
węgla z 400 mg/l do poniżej 40 mg/l. 
Pobór mocy: ok. 8 VA 
Waga: ok. 2kg. 
 
 
Desorber należy przymocować pionowo do ściany (otwory montażowe A).  
Przyłączenia hydrauliczne należy wykonać z wzmocnionego wężyka o 
średnicy wewnętrznej 6 mm  do wlotu wody (B) oraz wylotu wody (C). Sposób 
podłączenia zależny od konstrukcji wejścia oraz wyjścia wody desorbera. 
Desorber pracuje automatycznie, po podłączeniu przewodu zasilającego do 
źródła prądu. 
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Woda o wysokiej zawartości CO2 podawana jest do desorbera przez wlot B, 
przepływ wody kontrolowany jest za pomocą pływaka S. 
Powietrze podawane jest przez wentylator membranowy do wkładu 
filtracyjnego (E), umieszczonego w cylindrze ze szkła organicznego (F), 
wężykami z tworzywa sztucznego. 
Wydostające się z pojemnika filtra (E) powietrze, przepływa  w 
przeciwprądzie przez dostarczaną wodę i uwalnia dwutlenek węgla. Wolny 
dwutlenek węgla wydostaje się do atmosfery. 
Do czyszczenia wkładu filtracyjnego (E) można użyć 10% roztworu kwasu 
solnego. 
Uwagi instalacyjne 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie dopływu wody B wynosi 6 bar.  Odpływ 
wody jest bezciśnieniowy. Desorber musi być zamontowany co najmniej 
powyżej 3m powyżej Testomatu z uwagi na niskie ciśnienie dopływu wody do 
komory pomiarowej Testomatu.  W przypadku braku takiej możliwości należy 
zastosować pompkę podnoszącą ciśnienie art. Nr 270410. 
 
 

 
Wykaz części zamiennych 
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