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Instrukcja instalacji,
oraz eksploatacji

OneFlow®+ Skuteczna ochrona
przed zakamienianiem instalacji
wraz z filtracją na wkładzie
węglowym Model OFPSYS

OneFlow® + jest
certyfikowany przez
Water Quality
Association (WQA)
jako bezołowiowy
standard NSF / ANSI
372
OFPSYS

Spis treści

UWAGAWAARSCHUWING

OSTRZEŻENIE
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktów
OneFlow® +, skontaktuj się z przedstawicielem Watts lub z
Twoim instalatorem.
Zalecamy uważne przeczytanie wszystkich instrukcji
instalacji i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji
tego produktu. NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ I
EKSPLOATACJA MOGĄ SPOWODOWAĆ WADLIWE
DZIAŁANIE PRODUKTU, ORAZ POWODOWAĆ SZKODY
MATERIALNE, OBRAŻENIA CIAŁA I / LUB ŚMIERĆ.
Watts nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w wyniku nieprawidłowej instalacji i / lub konserwacji.
Należy uwazględniać lokalne wymania prawa. Przed
rozpoczęciem instalacji nalęzy zapoznać się i przestrzegać
aktualnych przepisów prawa.
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość,
• Do połączeń używaj wyłącznie armatury dopuszzczonej do
kontaktu z wodą pitną zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Ostrożnie obchodź się ze wszystkimi elementami systemu.
Unikaj upuszczania, oraz obracania elementów do góry
nogami.
• Upewnij się, że podłoga, na której stoi urządzenie, jest czysta,
prosta i wystarczająco mocna, aby utrzymać system OneFlow®
jeśli jest montowany na podłodze.
• Montaż urządzenia musi odbywać się w czystym
pomiesczeniu, bez wpływu czynników zewnętrznych.
• Nie należy używać systemu do uzdatniania wody o
temperaturze przekraczającej 38°C (100 ° F).
• Urządzenei musi być zamontowana na głównym rurociągu
zasilajacym, przed podgrzewaczem.
• Należy chronić urządzenie przed działaniem niskich
temperatur. Zamarznięcie wody wewnątrz urządzenia może
powodować uszkodzenia złoża.
• Należy chronić urządzenie przed swiatłem słonecznym
• Nie należy używać OneFlow® + do wody, zanieczyszczonej
mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości.
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Wprowadzenie
System OneFlow® + to ekonomiczna i przyjazna dla
środowiska technologia fizycznego uzdatniania wody,
która chroni rury, przedłuża żywotność urządzeń, a dzięki
filtrowaniu zapewnia wodę o lepszym smaku. System
OneFlow® + to system dwustopniowy ze zintegrowanym
(wysokowydajnym) 20-mikronowym filtrem węglowym,
który redukuje osady, smak i zapach chloru, oraz
zintegrowanym wkładem zapobiegającym zakamienianiu
instalacji OneFlow®.
System OneFlow® + wykorzystuje krystalizację
wspomaganą szablonowo (TAC), aby przyciągać
twarde minerały i przekształcać je w nieszkodliwe i
nieaktywne mikroskopijne kryształy.
Te miękkie obojętne kryształy pozostają w wodzie i
znikają w odpływie. System wymaga niewielkiej
konserwacji, nie wymaga przepłukiwania, nie zużywa
soli, innych substacji ani nie pobiera prądu. Eliminuje
typowe problemy związane z twardością wody, w tym
osady kamienia w elementach grzewczych, rurach,
podgrzewaczach wody, kotłach i elementach
montażowych.
System OneFlow® + nie jest zmiękczaczem wody. Nie
wymaga dodawania żadnych chemikaliów. Jest to
urządzenie, które zapobiega osadzaniu się kamienia.
System przeszedł niezależne testy laboratoryjne i od lat
jest z powodzeniem stosowany w zastosowaniach
komercyjnych, mieszkaniowych i gastronomicznych.
System OneFlow® + to inteligentne rozwiązanie
przeciwko osadzaniu się kamienia i jest idealną
alternatywą dla zmiękczaczy wody (opartych na wymianie
jonowej) i innych urządzeń zapobiegających osadzaniu
się kamienia.

OneFlow®+ zalety

Dobór

• Eliminuje osady, smak i zapach chloru
• Skuteczne zapobieganie zakamieniu instalacji bez substancji
chemicznych - przekształca twarde minerały w nieszkodliwe,
nieaktywne mikroskopijne kryształy
OneFlow® + jest skuteczną bezsolną alternatywą dla zmiękczaczy
wody z wymiennikami jonowymi
• Bardzo łatwy w utrzymaniu - nie wymaga soli ani chemikaliów
potrzebnych do uzupełnienia lub utrzymania instalacji
• Bez zaworu sterującego, bez prądu, bez ścieków
• Technologia przyjazna dla środowiska, która nie wprowadza
żadnych substancji do wód
• Optymalizuje działanie podgrzewaczy wody i elementów
sanitarnych podłączonych do źródła wody
• Łatwa instalacja - standardowe połączenia 1”
• Idealny system dla domów, w których wymagana jest lepsza
ochrona urządzeń sanitarnych, aby zapewnić dłuższą żywotność i
niższe zużycie energii
• OneFlow® + wykorzystuje wkłady i nie wymagające konserwacji
• Łatwy w montażu wspornik montażowy i narzędzie wielofunkcyjne
do wymiany wkładów

Po otrzymaniu opakowania sprawdź wszystko pod
względem uszkodzeń i kompletności elementów.
Wskazówki dotyczące instalacji
Określając lokalizację urządzenia weź pod uwagę
następujące wskazówki:
• Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym blokuje
dostęp do kotła, głównego kranu, wodomierza lub
szafki elektrycznej.
• Zainstaluj urządzenie w miejscu o minimalnym
ryzyku uszkodzenia przez wodę w przypadku wycieku.
Używanie urządzenia OneFlow® + z innymi
systemami przygotowania wody
Przestrzegaj poniższych:
1. System OneFlow® + musi być ostatnim etapem
przygotowania wody
Nie instaluj żadnych filtrów po systemie OneFlow® lub
przed innymi urządzeniami, dla których wymagane jest
zapobieganie osadzaniu się kamienia.
2. Nie stosuj systemów zmiękczania wody przed ani
po OneFlow®+.

Parametry
Urządzenia Watts OneFlow®+ to kompletne, autonomicznie
i gotowe do użycia urządzenia. Wymagene jest tylko
doprowadzenie i odprowadzenie wody. Należy dokładnie
sprawdzić ciśnienie robocze, temperaturę i skład chemiczny
wody, aby zapewnić optymalną pracę i wydajność.

Wymiary –waga
Model

Wymiary
Waga
C
D
E
in.
mm in.
mm in.
mm
in.
mm
in.
mm lbs. kgs
OFPSYS 183⁄4 476 511⁄16 144 81⁄16 205 113⁄8 289 51⁄2
140 16.6 7.5
Całkowita wysokość oraz wysokość przyłączy mogą róznić się w zaleźności od
stosowanych materiałów i różnic przy montażu. Zachowaj dodatkową wolną przestrzeń nad
filtrem, tak aby umożliwić póżniejszą wymianę wkładu.
A

B
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Wymagania względem parametrów wody:
pH
Twardość (maximum)
Ciśnienie
Temperatura
Chlorki
Żelazo (maximum)*
Mangan (maximum)*
Miedź**
Składniki oleiste & H2S
Krzemionka(maximum)***

Nie dopuścić do zamarznięcia urządzenia. Może to
spowodować uszkodzenie obudowy.

6.5-8.5
75 stopni (1282 ppm CaCO3)
0.69 bar do 6.21 bar (10 psi do 90 psi)
5°C do 38°C (40°F tot 100°F)
3 ppm
0,3 ppm
0,05 ppm
1,3 ppm
Muszą zostać usunięte
20 ppm

System musi pracować w pozycji pionowej. System
można ustawić w dowolnym położeniu podczas
transportu i instalacji, ale musi on działać pionowo.

Ustaw system na gładkiej, równej powierzchni.
Ponieważ system działa w trybie złoża fluidalnego UPFlow, istotniejsze jest utzrymanie pozycji pionowej dużo
bardziej niż w przypadku zmiękczaczy lub innych filtrów
Należy koniecznie przewidzieć bypass- zawór
odcinający, aby ułatwić późniejszą konserwację.
Przed montażem urządzania zapoznaj się z lokalnymi
wymogami prawa względem stosowania tego rodzaju
urządzeń.

Wskazówki dotyczące
niektórych zanieczyszczeń

Wszystkie nowe rury i kształtki miedziane użyte na
instalacji muszą pracować przy przepływie wody przez
co najmniej 4 tygodnie przed montażem OneFlow® +.

*Żelazo i mangan
Podobnie jak konwencjonalne środki zmiękczające wodę,
złoża OneFlow®+ muszą być chronione przed nadmiernymi
dawkami niektórych metali pokrywających powierzchnię i
negatywnie wpływającymi na ich działanie. Wody z sieci
wodociągowych nie powinna mieć przekroczonych tych
parametrów, ale jeśli woda pochodzi ze studni prywatnej,
poziomy żelaza (Fe) i manganu (Mn) muszą zostać
odpowiednio zredukowane i wynosić mniej niż 0,3 mg/l i
0,05 mg/l.

Jeśli wykonujesz instalację przy pomocy lutowanej
miedzi, wykonaj prace lutownicze przed podłączeniem
rur do zaworu obejściowego. Ciepło z płomienia
spawalniczego może uszkodzić plastikowe części.
W przypadku przykręcania gwintowanych rur do
plastikowych łączników należy uważać, aby nie
uszkodzić gwintu.
Użyj taśmy PTFE do gwintów rurowych. Nie stosuj kleju

**Miedź

Podeprzyj rury wejściowe i wyjściowe w taki sposób
(użyj wsporników do rur), aby nie powodować
doatkowych naprężeń.

Zgodnie z wytycznymi EPA dotyczącymi wody pitnej woda
zasilająca OneFlow® + może zawierać maksymalnie 1,3 ppm
miedzi. Zbyt wysoka zawartość miedzi może wpływać
negatywnie na system OneFlow® +. Jeśli rury poprzedzające
systemu OneFlow® + zawierają miedź lub jeśli zostały
zainstalowane nowe rury miedziane, odczekaj co najmniej 4
tygodnie przed uruchomieniem systemu OneFlow®+.

Nie należy używać OneFlow®+ do wody
zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub o nieznanym
składzie.

Aby zminimalizować dalsze problemy z wysoką zawartością
miedzi, nie używaj zbyt dużej ilości lutu wewnątrz rur i wybierz
niekorozyjny, rozpuszczalny w wodzie klej, który spełnia normę
ASTM B813.

UWAGA

Wskazówki dla instalatora

System OneFlow®+ nie może być podłączony do systemów z
zamkniętym obiegiem.

System OneFlow® + różni się pod wieloma względami
od konwencjonalnego zmiękczacza wody lub filtra.
• Urządzenie jest lekkie i tylko częściowo wypełnione
złożem. To jest normalne - przepływ z duża ilością wody
spowoduje upłynienie całego złoża.
• Urządzenie można obrócić bez ryzyka zakłócenia pracy
mediów. To sprawia, że transport i instalacja są znacznie
łatwiejsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów.
Instalacja musi być wykonana w POZYCJI PIONOWEJ.
• Zapoznaj się rozdziałem „Usuwanie zanieczyszczeń”
na stronie 3.
• Zapoznaj sie również z informacjami na temat
korzystania z systemu OneFlow® + wraz z innymi
urządzeniami do uzdatniania wody na stronie 2.
• Ten system został opracowany wyłącznie do
zastosowań w obiektach mieszkalnych

***Krzemionka
Złoża OneFlow® + nie redukują osadów krzemionki. Chociaż
krzemionka ma mniejszy wpływ na tworzenie się kamienie
kotłowego niż inne minerały, może działać jako rodzaj spoiwa,
utrudniając usuwanie plam z wody i resztek wapna poza
systemem sanitarnym.

UWAGA
Usuwanie zanieczyszczeń
Osad / ciała stałe:

20 microns
do 1 kg (2,2 lbs)

Redukcja chloru:

189.000 litrów (50.000 gallonów)
przy 11,34 l/min (3 gpm)

Działanie złoża TAC:

do 3 lat

† na podstawie badań producenta wkładu węglowego
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Elementy systemu OneFlow®+

Instrukcja montażu
Nowy dostarczany produkt musi być wyposażony w wkład
TAC oraz wkład węglowy oraz inny osprzęt. Przed montażem
należy sprawdzić przesyłkę pod względem kompletności.
Instrukcję montażu OneFlow®+ można znaleźć również pod
linkiem : http://thescalesolution.com/residential.

14.

UWAGA
Upewnij się, że wszystkie wymagane elementy znajdują się w
opakowaniu.
1.

System można ustawić pionowo w każdym miejscu bez
konieczności mocowania go do ściany za pomocą wspornika
montażowego. Wspornik montażowy został dodany jako
oddzielna część (pozycja 1).

2.

Umieść urządzenie w żądanej lokalizacji. Zapewnij płaską
powierzchnię, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać
ciężar urządzenia.

3.

Odetnij dopływ wody do budynku i otwórz wewnętrzny kran, aby
spuścić ciśnienie z instalacji wewnętrznej.

4.

Zainstaluj zawór zasilający (dostarczony przez użytkownika) na
przewodzie zasilającym i zamknij go.

5.

Podłącz dopływ zimnej wody do urządzenia OneFlow® +.

6.

Za pomocą taśmy izolacyjnej wkręcić dwa 1 ”gwintowane nyple
NPT (pozycja 3) do wlotu i wylotu obudowy OneFlow® + (pozycja
2), jak pokazano na schemacie A.

7.

Unieruchom te nyple za pomocą 2 czerwonych kołków
blokujących (pozycja 4), jak pokazano na schemacie A.

8.

Umieść wiadro pod otworem spustowym lub umocuj wąż
spustowy odprowadzający wodę do kanalizacji.

9.

Ponownie włącz dopływ wody do budynku. Powoli otwórz zawór
zasilający do układu OneFlow® +. Napełnij obudowę wodą.
Zamknij zawór zasilania, gdy silny strumień wody wypłynie z
otworu spustowego. Jeśli spuszczona woda wpada do wiadra,
woda może pryskać na przedmioty w sąsiedztwie. Jeśli zagraża
to bezpieczeństwu, wartości, strukturze lub wyglądowi tych
przedmiotów, należy je zabezpieczyć lub usunąć lub użyć węża
do spuszczania wody.

Wspornik ścienny

NPT nyple
gwintowane (x2)

OneFlow®+ obudowa

Kołki blokujące(x2)

6 Narzędzie wielofunkcyjne
5 Zawór
ciśnienia

10. Zamknij wewnętrzny kran.

Odwodnienie

11. Podłącz wypływ z systemu OneFlow®+ do instalacji zasilania
zimnej wody.

®

7 OneFlow + pokrywa

12. Otwórz punkty czerpalne ciepłej i zimnej wody za systemem
OneFlow® +, aby wyrównać ciśnienie w instalacji sanitarnej i
podgrzewaczach wody. Następnie zamknij krany.
13. Sprawdź, szczelność połączeń i dokonaj wszelkich napraw.

10 Wkład OneFlow®+- złoże
TAC
Filtr węglowy (20
micron)
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Schemat A

Wymiana elementów filtrujących:

Schemat B

Schemat C

Schemat D

Schemat E

Schemat F

1. Odetnik wodę na zaworze zasilania lub na zaworze głównym do
budynku.
2. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6), aby odpowietrzyć
system. Robi się to poprzez poluzowanie zaworu
ciśnieniowego (poz. 5) za pomocą narzędzia, jak na
schemacie F.
3. Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6) odkręć
pokrywę OneFlow® + (poz.7) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zdejmij ją z obudowy OneFlow® +, jak
pokazano na schemacie G.
4. Wyjmij złącze spustowe wody (poz. 8) z góry wkładu OneFlow®
+ TAC - patrz schemat D.
5. Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6) usuń złoże
OneFlow® + TAC (pozycja 10) z filtra węglowego (poz. 9), jak
pokazano na schemacie H.
6. Ręcznie wyjmij filtr węglowy (poz. 9) z obudowy OneFlow®+.
7. Wyjmij nowy wkład węglowy z opakowania i ostrożnie umieść
go w obudowie OneFlow® +, jak pokazano na schemacie B.
8. Włóż złoże OneFlow® + TAC w środek filtra węglowego i
upewnij się, że jest on odpowiednio uszczelniony, jak
pokazano na schemacie C.
9. Umieść łącznik spustowy wody (poz. 8) w otworze spustowym i
zamocuj go ponownie w OneFlow® + TAC, jak pokazano na
schemacie D.
10. Umieść pokrywę z powrotem na obudowie OneFlow® + i
dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą
narzędzia wielofunkcyjnego, jak na schemacie E.
NIE PRZĘKRĘĆ POKRYWY ZBYT MOCNO
11. Zamknij zawór ciśnieniowy, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak na schemacie
F.
12. Otwórz dopływ wody i sprawdź szczelność.

CLOSE - ZAMKNIJ

UWAGA
Schemat G

1. Gdy tylko ciśnienie wody na wejściu przekroczy 500 kPa (70 psi),
należy zainstalować odpowiedni zawór redukcyjny

Diagram H

2. Wydajność produktu zależy od jakości dostarczanej wody.
3. System musi być zainstalowany i konserwowany zgodnie z
instrukcjami producenta. To samo dotyczy wymiany wkładów
filtracyjnych.
4. Upewnij się, że wszystkie o-ringi są dobrze nasmarowane i czyste.
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Dobrze wiedzieć:

Wskazówki dla użytkownika

W ciągu pierwszych 30 do 90 dni eksploatacji urządzenia:

System OneFlow® + poprawia jakość wody w całym domu.
Poniżej wskazówki czego możesz oczekiwać w trakcie
eksploatacji urządzenia OneFlow+ wraz z kilkoma radami
dotyczącymi optymalnej pracy urządzenia:

• Aeratory, odwadnienia mogą zostać zatkane przez fragmenty
kamienia, które były obecne w rurach i podgrzewaczu wody.
• Podczas procesu usuwania kamienia woda może chwilowo mieć
mętny kolor. Spowodowane jest to zawartością kamienia w wodzie,
który został uprzednio nagromadzony i usuwany jest z instalacji
po zamontowaniu urządzenia.

Znacznej redukcji ulegnie ilość kamienia na
umywalkach,
wylewkach i innych
przyborach
sanitarnych W trakcie
odparowywania wody na
powierzchni, mogą
pozostać nieznaczne
przebarwienia.
Pozostałości te są na
ogół łatwiejsze do
czyszczenia niż plamy z
twardej wody

Zalecenia:
Jeśli podczas zmywania w zmywarce przy stosowaniu
urządzenia OneFlow®+ pojawiają się na naczyniach ślady
kamienia kotłowego, zalecamy użycie produktów do zmywarek z
zredukowanym składem fosforanów. Nowczesne podukty marki
Finish i inne przy współpracy z urządzeniem OneFlow® +
utrzymuje zmywarkę w czystości.
Zalecamy również usunięcie wody z zasobnika. Zrób to 30 do 60
dni po instalacji OneFlow® + i ponownie po roku. W ten sposób
możesz znacznie przedłużyć żywotność swoich podgrzewaczy
wody i innych urządzeń. OneFlow®+ pomaga utrzymać kocioł,
zasobnik i elementy grzewcze w stanie wolnym od kamienia
kotłowego i gwarantuje efektywną ich pracę. Podczas
oczyszczania podgrzewacza
należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta!

Redukacja osadów z
kamienia na
naczyniach i w
zmywarce. Zalecamy
natychmiastowe
stosowanie około 50%
mniej produktu do
zmywarki w porównaniu
do twardej wody. Lepiej
wybieraj produkty do
mycia naczyń o niskiej
zawartości fosforanów,
ponieważ są lepsze dla
środowiska. Ponadto
fosforany mogą
powodować plamy. W
obszarach z twardą
wodą zaleca się
stosowanie środka
płuczącego.
Redukcja
zanieczyszczeń w
kabinach
prysznicowych
Jeśli woda będzie odparować na
powierzchni, mogą pozostać małe
plamy. W zależności od twardości
wody plamy te można łatwo
usunąć za pomocą wilgotnej
szmatki lub gąbki.
W kąpieli w wannie wkrótce
zauważysz że mydło i szampon
powodują powstawanie więcej
ilości piany niż w wodzie twardej.
Pozostałości mydła i szamponu
są również znacznie łatwiejsze do
spłukania niż przy użyciu wody
zmiękczonej. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów zalecamy
stosowanie
„nowoczesnego”
mydła.
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Osprzęt/ materiały do zamawiania
OneFlow®+ Komplenty system
7100638

OFPSYS

System zapobiegania
zakamienieniu instalacji z
filtrem węglowym OneFlow®+

OneFlow®+ wymienne wkłady
7100639

OFPRFC

Wkład węglowy

F40

7100640

OFPSP

Złoże TAC

F41

7100641

OFPCOM

Zestaw: złoże TAC oraz
wkład węglowy

FP14

OneFlow®+ Vervanging Onderdelen
7300759

OFPHSG

Obudowa i pokrywa

7300760

OFPAP

Czerwone kołki blokujące

7300761

OFPA

1 szt nypel gwintowany NPT

7300762

OFPOC

Zestaw przyłączeniowy
odwodnienie

7300763

OFPTOOL

Narzędzie wielofunkcyjne

7300764

OFPMB

Wspornik ścienny
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Ograniczenie gwarancji
• Producent urządzania OneFlow®+ firma WATTS gwarantuje iż produkt pozostaje wolny od wad materiałowych i technicznych w
okresie 2 rok od daty faktury zakupowej.
• Wydajność wkładu OneFlow®+ jest gwarantowana w okresie 3 lat, wkładu węglowego w okresie 1 roku od daty pierwszej
instalacji, ale tylko wyłącznie jeśli została zamontowana zgodnie z powyższą instrukcją montażu i obsługi.

Warunki gwarancji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urządzenia OneFlow®+ przeznaczone są do użytku w domkach jednorodzinnych, z wyłączeniem uzdatniania wody do nawadniania.
Każde zastosowanie w obiektach komercyjnych, w tym usługowych, przemysłowych unieważnia gwarancję.
Urządzanie OneFlow®+ musi byc zainstalowane w instalacjach zasilanych wodą wodociągową zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie objęte gwarancją są uszkodzenia spowodowane niewłąściwym użytkowaniem, pożarem, mrozem lub innymi zjawiskami
naturalnymi lub nieprawidłową instalacją
Urządzenie musi być zainstalowane i użytkowana zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczacymi higieny przygotowania wody pitnej.
Urządzenie dopuszczone jest do stosowania zgodnie z parametrami ujętymi w powyższej instrukcji.
Wprowadzana do urządzenia woda nie może wykazywać wyższego poziomu chlorkó• niże 3,0 ppm. W przypadku wyższych stężeń,
wymagana jest wstępne przygotowanie wody.
Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne urządzenia objetego reklamacją, wymaga podanie niezbędnych informacji: w tym numeru
modelu, numeru seryjnego i daty instalacji.
Aby reklamacja mogła zostać uznana, produkty muszą zostać zbadane / sprawdzone przez firmę WATTS lub dowolnego upoważnionego
do tego przedstawiciela.
Firma WATTS zastrzega sobie prawo do wymiany/naprawy poszczególnych części, niektórych elementów bez wymiany całego
urządzania.

Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
Tel +48 22 702 68 60 |biuro@wattswater.com| www.wattswater.pl | https://www.watts-oneflow.com |www.socla.pl

IOM-OFPSYS 1720

EDP 88005079

© 2019 Watts

