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1 Описание на функциите

Фаза на утаяване
Във фазата на утаяване реакторът не работи, активната тиня се утаява. Реакторът има функцията на басейн за утаяване. 
Над нивото на тинята остава чистата вода.

Изтегляне на чистата вода
Когато цикълът на пречистване в реактора преключи, контролното табло задейства компресора и се отваря магнитния 
вентил за чиста вода, постъпващия въздух от компресора чрез маркуч и тръбна система на принципа на Airlift извежда пре-
чистената вода към приемника. Спадането на водното ниво се следи от поплавъка за ниво, който при достигане на долна 
точка подава сигнал към контролното табло и притока на въздух към тръбната система за чиста вода спира.

Пълнене
Фазата на пълнене старатира след като поплавъка за ниво даде сигнал за долно ниво, което означава, че чистата вода е 
изведена от реактора, тогава компресора стартира и се отваря магнитния вентил за мръсна вода – принципът е същия 
– маркуч отвежда въздуха от компресора до тръбната разводка за мръсна вода и почва прехвърлянето на мръсна вода 
към реактора. Прехвърлянето на мръсна вода към реактора приключва след като поплавъка даде сигнал към контролното 
табло за горно ниво (вж. по-долу в текста).

Ако реакторът не успее да се напълни (непълно напълване на реактора) дори и за максималното време за пълнене, упра-
вляващият блок на инсталацията превключва на икономичен режим (вж. по-долу в текста).

Нормален режим на работа
Системата ще работи в нормален режим ако реакторът е изцяло пълен. Инсталацията се управлява така, че могат да про-
текат максимум три цикъла (tz=8h) в нормален режим на работа, като така може да се гарантира минимално спазване на 
предписаните капацитети на разграждане съгласно стандарт DIN4261; част 2, ATV-A131 и ATV-M210. Фазата “Нормален 
режим на работа” има три важни процедурни стъпки, както следва:

Денитрификация
Реакторът /съдържанието на реактора/ се разбърква, регистрира се съвсем малко кислород от въздуха. Денитрификанти-
те издишват химически свързания кислород от нитрата. В предишния нормален режим нитратът се е образувал от амоняк 
и е останал изцяло в реактора след предходния процес на източване на чистата вода. Нитратът бива отстранен и преобра-
зуван във въздушен азот. След определено време управляващият блок на инсталацията спира процеса на денитрификация.

Изваждане на излишъка от тиня
Едновременно с денитрификацията (вж. по-горе в текста) системата прехвърля по същия начин както мръсната и чистата 
вода определено количество активна тиня към началото на системата.определено време управляващият блок на инстала-
цията спира процеса на денитрификация.

Пречиствателно съоръжение Пайплайф, AIRLIFT
Пречиствателното съоръжение работи като инсталация с активна тиня в режим на работа на принципа на заприщването. 
Съставните части са:
аерираща система - мембранен дифузер монтиран върху бетонов блок с щуцер за мъркуч, тръбна система за прехвърляне 
на мръсната вода в реакторната част и извеждане на пречистената вода към приемника са монтирани стационарно към 
резервоара. Управляващият блок заедно с компресора се намират в инсталационен шкаф, който може да бъде разполо-
жен на открито или в затворено помещение в зависимост от условията. Управляващия блок на инсталацията има четири 
основни състояния.

1.1 Кратко описание на фазите

ЧАСТ 1
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CSB-разграждане и нитрификация
На определени /редовни/ интервали потопяемата вентилация разбърква басейна с микроогранизми /с активна тиня/ и така 
го снабдява с кислород, като по този начин се гарантира по-нататъшното CSB-разграждане. Изходният тръбопровод се 
пълни с въздух, така се прекъсва навлизането на мръсна вода. В условията на навлизане на кислород така наречените ни-
трификанти превръщат амоняка в нитрат. Амонякът бива отстранен. След като тази стъпка от работния процес завърши, 
цикълът е финализиран, започва следващият цикъл.

Икономичен режим на работа
Ако реакторът не е достатъчно пълен, инсталацията започва да работи на икономичен режим. Икономичният режим гаран-
тира основното дишане на организмите. В този случай не се стремим към разграждане на мръсните вещества. След като 
риключи фазата на икономичен режим започва следващият цикъл.

Колектор за тиня
Същинската част от биологичното почистване е свързана предварително с колектор за тиня с изход /отделител за грубите/
едрите вещества. Всичко е изчислено така, че да има достатъчно място за складиране на първичната и появилата се в по-
вече тиня. Също така е предвиден буферен капацитет за количество вода за половин ден. При пълно използване на буфер-
ния обем (заприщване на количеството вода за половин ден) нивото на водата достига максимална височина от 10 cм под 
долния кант на входната тръба /снабдяващата тръба/. Ако при спешен случай нивото на водата трябва да бъде и по-високо, 
то тогава излишната мръсна вода се отбива през един преливник за спешни случаи към биобасейна /биологичния басейн/.

1а – Подаване на въздух от компресора към тръбната разводка
1 – Ниво за засмукване на мръсната вода от утаителната част
2 – Подаване на въздух от компресора към тръбната разводка
2а – Ниво за засмукване на излишната тиня от реакторната част
3а – Подаване на въздух от компресора към тръбната разводка
3 – Ниво за засмукване на чистата вода от реакторната част
4 – Датчик за ниво

1.2 Описание на Airlift системата

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

отпадъчна 
вода

първична 
утайка + ИАУ 
от биореактор

избистрена 
отпадъчна вода

избистрена 
пречистена 
вода

излишна 
активна 
утайка

утаена 
активна 
утайка

Утаител + Буфер Биореактор

ИАУ

1a

1

2

2a

3

3a

4
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ВАЖНО: В пречиствателните съоръжения могат да се образуват възпламеняеми /горими/ газове. Допълнително 
може да се получи недостиг на кислород. По тази причина, когато се извършва поправка и поддръжка на инстала-
цията, трябва да се спазват съответните мерки за безопасност. В инсталацията може да влезе един човек, но винаги 
трябва да бъде подсигурен от втори човек.
Преди да се качите в пречиствателна инсталация задължително трябва да изключите всички части от нисталацията, 
през които преминава ток!!!

3 Поддръжка и експлоатация
3.1 Указания за безопасност

3.2 Контрол и поддръжка на съоръжението

3.2.1  Ежедневен контрол - ползвателя трябва да провежда ежедневен контрол на основните функции на 
пречиствателното съоражение (ПС), както следва:

- визуална проверка на предварителните резервоари, които трябва да бъдат пълни максимално до изходящата тръба
- визуална проверка на реакторните резервоари, като се контролира наличнието на плуващи големи продукти от списъка 

на забранените вещества
- визуална проверка на реакторните резервоари, като се контролира наличието на достатъчна мръсна вода. Минимално-

то ниво на водното количество трябва да отговаря на най-ниската точка на червеният превключвател (поплавък)
- проверка на контролната кутия
- проверка на захранването
- проверка на ел. дисплея – стандартен текст на дисплея absetzen. Всяко показание различно от това, показва, че се е 

случило нещо не планирано и трябва да се провери. Незабавно трябва да се уведоми доставчика Пайплайф България.

3.2.2  Месечен контрол – първите 6 месеца след пускане на съоражението в експлоатация е нужно да се 
провят следните месечни проверки:

- проверка на височината на тинята в предварителният(те) резервоари
- проверка на височината на тинята в реакторният резервоар
- в случай, че тинята превиши максимално допустимото количество мръсна вода, трябва да се извика фирма занимаваща 

се с изпомпване на мръсни води.

3.2.2.1 Проверка на височината на тинята – нивото на тинята се измерва с уред представляващ 
прозрачна тръба със затваряща се клапа в долният край на тръбата. Тръбата се потапя в резервоара докато опре до дъно-
то на съда. Клапата се затваря (съществуват уреди с ръчно и автоматично затварящи се клапи) след като клапата е затво-
рена тръбата се изкарва на повърхността и се отчита височината на тинята (плътната утайка в долната и горната част на 
тръбата) и височината на водата. Взависимост от съотношението на височината на утайката към цялото количество флуид 
в тръбата се взима решение за изпомпване на мръсните води както следва:
А) при пречиствателна станция състояща се от един резервоар разделен на две камери или състояща се от два отделни 

резервоара - утайката в първия резервоар/камера (предварителен/утаечен) не трябва да превишава 50%, а във втория 
резервоар/камера не трябва да превишава 20%.

Б) При пречиствателни станции състоящи се от 3 отделни резервоара (2 предварителни/утаечни и 1 реакторен) - в първия 
утаечен резервоар височината на утайката не трябва да превишава 75%, във втория резервоар не трябва да превишава 
50%, а в третият реакторен 20%

С) при пречиствателни станции състоящи се от 4 и повече резервоара – в утаечният резервоар непосредствено преди 
реакторните утайката не трябва да превишава 50%, в следващият утаечен резервоар 75%, а във всички останали утай-
ката може да заема и до 100% от обема на съда.

Параметрите на управлението са запаметени в чип с памет /запаметяващ чип/. В него се съдържат всички данни, които са 
необходими за автоматичното управление на процеса на почистването.

2 Уред за управление
2.1 Програмируемо управление на пречиствателното съоръжение
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Дата

Брояч на отработените часове Плуваща тиня
Визуален  
контрол

Особености
Вентилация 

в часове

S - помпа 
/за тинята/  

в часове

KW – помпа 
/за чистата 

вода/  
в часове

Да Не о.к. Не е о.к.

4 Формуляр за ежедневен контрол на ползвателя

4.1 Почистване/Изпомпване
Резервоарите не трябва да се изпомпват по време или непосредствено след обилни дъждове или високи води. Изпомпва-
нето трябва да става само в присъствието на ползвателя (собственика) на пречиствателното съоръжение, който да следи 
процеса на почистване и да предотврати евентуални повреди на съоръжението от служителите на почистващите фирми.
Следните вредни фактори, пречещи на нормалната работа на пречиствателрното съоръжение не трябва да попадат в ка-
нала или тоалетната:

Твърди или течни вещества, които не 
идват от мивката или тоалетната:

Какво предизвикват те
Къде е добре да се складират или 

неутрализират

Пепел 
Бинтове

Не се разлага 
Запушва пречиствателната  
инсталация /бел. пр. – ПИ/

Варел за боклук 
Варел за боклук

Химикали
Отравя отпадните води 
/бел. пр. – ОВ/

Специални места за събиране

Дезинфекционни средства Убива бактериите не се използва

Бои Отравя ОВ Специални места за събиране

Фотографски химикали Отравя ОВ Специални места за събиране

Фритюрна мазнина Наслоява се по тръбите и ги запушва Варел за боклук

Цитопласт Запушва тръбите Варел за боклук
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Отпадъци от котешки тоалетни Запушва тръбите Варел за боклук

Пясък, камъни Отлага се в инсталацията Варел за боклук

Кондоми Запушва ПИ Варел за боклук

Корк Отлага се в инсталацията
Варел за боклук / 
Специални места за събиране

Лакове Отравя ОВ Sammelstellen

Медикаменти Отравя ОВ
Специални места за събиране, 
аптеките

Моторно масло Отравя ОВ
Специални места за събиране, 
бензиностанциите

Съдържащи масло отпадъци Отравя ОВ Специални места за събиране

Клечки за уши Запушва ПИ Варел за боклук

Препарати за растителна защита Отравя ОВ Специални места за събиране

Почистващи вещества за четки Отравя ОВ Специални места за събиране

Почистващи вещества Отравя ОВ Sammelstellen

Ножчета за бръснене
Запушват ПИ, а има опасност и от 
нараняване

Варел за боклук

Почистващи средства за тръби Отравя ОВ Не се използва

Средства за борба с вредители Отравя ОВ Специални места за събиране

Дамски превръзки, тампони Запушва ПИ Варел за боклук

Трапезно олио Запушва ПИ Варел за боклук

Хранителни отпадъци Запушва ПИ Варел за боклук

Обикновено лепило за тапети Запушва ПИ Специални места за събиране

Текстил (напр. найлонови чорапи, 
домакински кърпи за почистване /
парцали/, носни кърпи)

Запушва ПИ
Пунктове за събиране на стари  
дрехи, варел за боклук

Разтворители Отравя ОВ Специални места за събиране

Пясък с отпадъци от птици Запушва ПИ Варел за боклук

Котлен камън Отравя ОВ Не се използва

Пелени Запушва ПИ Варел за боклук



9

ЕКОСИСТЕМИ

5 Какво да направим при възникване на нередности?

7 Отстраняване на дефекти

6 Какви резултати можем да очакваме по отношение степента 
на пречистване

Ако има нередности, то за същите ще получите предупреждение на дисплея, както ако има допълнително инсталирана 
светлинна и звукова аларма. Ще чуете предупредителен сигнал и на дисплея ще се появи текст.
Ако се установи, че не можете сами да отстраните нередността, то тогава се обърнете към службата, която сте избрали да 
извършва поддръжката. Тя трябва незабавно да се заеме със задачата, възможно най-бързо да отстрани повредата, за да 
може инсталацията отново да започне да пречиства мръсната вода.
Повече информация относно предупредителните сигнали и индикации ще получите от раздел „Описание на управлението 
на инсталацията“.

Пречиствателното съоражение Пайплайф е създадено така, че да не надвишава следните гранични стойности.

Параметър Единица мярка
Стойност според  

ЕСС 917/21
Стойност, която сме  

предвидили

CSB mg/l 90 60

BSB5 mg/l 20 10

Nges, anorg(=NH4-N,
NO2-N, NO3-N)

mg/l 25 15

NH4-N mg/l 10 0

Дефект Възможна причина Отстраняване

Нивото на водата в отдела за 
предварително пречистване е 
необичайно високо, но нивото 
на водата в аерационната 
част въпреки това е 
нормално.

По някаква причина има допълнителен 
приток вода който е повече от предвидения 
буферен обем.

Компресора не функционира.

Възможно е нарушавене на връзките 
в тръбните системи или прекъсване на 
маркучите от компресора до тръбите.

Възможна повреда на магнитните вентили 
регулиращи посоката на въздуха от 
компресора.

Уведомете сервиза.



10

PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg

Нивото на водата в буфера 
и в аерационната част е 
необичайно високо, а блока 
за управление дава аларма за 
наводнение  
(алармиращ тон).

Навлязла е чужда вода - от силен дъжда 
например. Погрешно сте положили тръбите 
или външните стени на контейнерите не са 
уплътнени.

Пълначната помпа и помпата за чистата 
вода са запушени или изобщо не работят.

В пречиствателната станция не трябва 
да попада чужда вода. Променете 
начина на полагане на проводите /
тръбите/ или уплътнете контейнерите.

Проверете помпите чрез ръчен пуск, 
уведомете сервиза.

Проверете маркуча за оттичане, 
дали е достатъчен или дали не се е 
изплъзнал. Проверете входната точка, 
Einleitungsstelle überprüfen, басейнът 
за вкарване и почистване на водата 
може да поеме още количество, или се 
е запушила изходната тръба.

Нивото на водата в басейна с 
активната тиня е неимоверно.

Датчикът за ниво не функционира. Уведомете сервиза.

Управлаващият блок дава 
индикация за работа в 
икономичен режим.

Нивото на водата в трите 
камери винаги е едно и 
също, въпреки че водата 
продължава да навлиза в тях.

Разделящите стени не са добре уплътнени.

Има пречки в работата на хидравличната 
система на инсталацията за прекъсване на 
пълначния водопровод.

Уплътнете разделящите стени.

Уведомете сервиза.

На дисплея на управляващия 
блок няма никакво показание. 
Чува се алармен сигнал.

Няма ток в управляващия блок.
Проверете бушоните и Fi-
предпазния шалтер, респ. уведомете 
електротехниците.

На дисплея на управляващия 
блок няма никакво показание. 
Не се чува алармен сигнал.

Дисплеят на управляващия блок е 
дефектен.

Уведомете сервиза.

Капацитета за почистване 
на инсталацията не е 
задоволителен.

Голяма част от горепосочените случаи на 
повреда могат да доведат до намаляване 
капацитета за почистване на инсталацията.

Също така причините за незаводолителните 
стойности могат да бъдат много, например:
Недостатъчно навлизане на въздух. 
Недобро уплътняване на изкопа. Навлизане 
на по-големи количества почистващи и 
дезинфекционни средства.
Не е направено отвеждане на тинята. 
Погрешна настройка на стойностите, 
свързани с броя на населението. 
Инсталацията е останала продължително 
време без ток.

В интерес на околната среда е да се 
свържете с обслужващия Ви сервиз, 
за да се постигне подобряване на 
стойностите в процеса на нормалния 
ход на цялата инсталация.



11

ЕКОСИСТЕМИ

8  Пълнене и празнене на пластмасови резервоари за ECOBOX

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР С ВОДА

ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

СТЪПКА 1 - ПОЗИЦИОНИРАН ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАР ВЪРХУ ГОТОВА 
ОСНОВА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОСНОВАТА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 2 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 3 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ЗАПЪЛВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА 
БЕЗ ОТСТРАНИ ДА Е УКРЕПЕН С ОБРАТНА УПЛЪТНЕНА ЗАСИПКА!!!

СТЪПКА 4 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 5 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 6 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 7 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 8 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО КОТА ТЕРЕН. ЗА ПОВЕЧЕ 
ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ
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9 Полагане на пластмасови резервоари за ECOBOX

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.
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Позиция Код Описание Количество Ед.
Мярка

E.1 ECO-TJ12000 Резервоар  12 000 литра 1 бр.

E.2 ECO 
Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP Удължител DN600 2 бр.

E.3 ECO-BELT Полиестерен колан за натоварване 2500 кг с тресчотка и куки 3 бр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕН ТИП ECO-TJ12000

ЗАБЕЛЕЖКА:

ОФЕРТАТА НЕ ВКЛЮЧВА СМР, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗКОПИ, НАСИПИ, МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, НАПРАВАТА НА БЕТОНОВА 
ПОДЛОЖКА ЗА РЕЗЕРВОАРИТЕ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ, АКО СЕ НАЛАГА ТАКОВА.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ПОКАЗВАЩ , ЧЕ НЯМА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ В ЗОНАТА НА МОНТАЖ НА 
РЕЗЕРВОАРИТЕ, ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА И ПОДЛОЖНИЯТ БЕТОН, МОГАТ ДА ОТПАДНАТ, КАКТО И 
ЗАКРЕПВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРИТЕ КЪМ ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИЕСТЕРНИ КОЛАНИ 
ECO-BELT, СЪЩО МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ ПОЛИЕСТЕРНИТЕ КОЛАНИ 
ECO-BELT МОГАТ ДА СЕ ПРИСПАДНАТ.

3

3

H покр. = min 0.50 m
H покр. = max 0.70 m

H покр. = min 0.50 m
H покр. = max 0.70 m

3

трамбована баластра с едрина на зърната от 
4 до 16 mm - 10 cm

анкерираща кука от неръждаема 
стомана Ø20 mm - 6 бр.

фундаментна плоча по отделен конструктивен проект 
армировка по отделен конструктивен проект трамбована баластра  30 см - обратна засипка

трамбована баластра  30 см - обратна засипкаподложен бетон В15 - 10 cm

E.2
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E.3
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Ø
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Инструкция за монтаж на полиетиленов резервоар тип ECO-TR
Трябва да е направен изкоп съобразен с размерите и котите посочени в чертежа. За по-лесен монтаж и свързване на 
тръбната система са нужни около 50 см между стените на изкопа и резервоарите. След изпълнението на изкопа дъното се 
уплътнява и се изпълнява 10 cm подложка от трамбована баластра с едрина на зърната от 4 mm до 16 mm, върху която 
се отлива 10 cm бетонова подложка от бетон B15. Върху бетоновата подложка се излива стоманобетонна плоча с долна 
решетъчна армировка по отделен конструктивен проект.
Преди наливането на бетоновата смес трябва да бъдат заложени куките , за които да се захванат полиестерните колани, 
придържащи резервоарите. Местата на куките са показани на монтажния план за съответната ситуация и вид на пречис-
твателното съоръжение. Чакащите куки се изпълняват от неръждаема стомана Ø20 mm. Полагането става след като под-
ложката е готова и е придобила необходимите якостни качества. Резервоарът трябва да се провери за фабрични повреди 
или пукнатини в следствие на складирането и транспортирането му. След тази проверка той може да се положи в изкопа.
Спускането на резервоара в изкопа става с кран, повдигащо съоръжение или чрез въжета. Спускането трябва да става 
внимателно и бавно, без да се наранят резервоарите. При самото захващане на резервоарите, в случай на спускане с 
кран - да се прецени центъра на тежестта , за да се избегне евентуалното изхлузване или сплескване на резервоарите. 
Минималното покритие, което се изисква над резервоарите, е 0.50 m, а максималното може да достигне до 0.70 m. За да 
бъдат достъпни за ревизия и ремонт, резервоарите се оборудват с дистанциращи пръстени-удължители DN600. В случай, 
че е необходимо да се монтират в зона с трафик, трябва да се направи стоманобетонова покривна плоча, която да поеме 
натоварването от трафика.
След полагането на резервоара в изкопа, върху готовата подложка трябва внимателно да се уплътни в дънната му част с 
пясък и баластра с едрина на частиците от 4 mm до 16 mm. Да се обърне специално внимание при трамбоване на обратна-
та засипка в областта под средната част на резервоара и около страничните стени, но най-вече в зоната под резервоарите. 
Трябва да се уверите, че в близост до резервоара няма остри предмети, които могат да го наранят. 
По време на инсталацията резервоарът трябва да бъде запълнен частично с вода, т.е. водното ниво по време на инстала-
цията да отговаря винаги на височината на уплътнената засипка. Това се изисква с цел стабилизиране и правилно пози-
циониране на резервоара. Резервоарът трябва се фиксира към земята с помощта на неразтегливи полиестерни колани 
с номинален капацитет 2500 кг., захванати за предварително заложените куки в стоманобетоновата плоча или бетонова 
подложка.
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Брой полиестерни колани в зависимост от резервоара:

Забележка: Pipelife България не носи отговорност в случаите, когато инструкциите  
                      за полагане не са спазени!!!

Важно!!!: При извършване на водни проби на връзките и заварките, резервоара трябва да  
е засипан до 2/3 от височината на резервоара и засипката да е уплътнена.

Забранява се пълненето на резервоара без да е положен и засипан. Щетите в този случай  
се отстраняват за сметка на клиента.

Забранява се използването на стоманени въжета или нещо различно от предоставените  
с резервоара полиестерни колани.

код на съдържател брой полиестерни 
колани

брой ревизионни 
отвори

Стандартна дълбочина на 
съоръжението от кота терен до дъно 

резервоар (при един удължител)

Номинален обем Тип резервоар

- бр. бр. m m3 -
ECO-TPV_800-580 0 1 2 580 вертикален
ECO-TPV_800-620 0 1 2,08 620 вертикален
ECO-TPV_800-705 0 1 2,24 705 вертикален
ECO-TPV_800-745 0 1 2,32 745 вертикален
ECO-TPV_800-825 0 1 2,48 825 вертикален
ECO-TPV_800-865 0 1 2,56 865 вертикален
ECO-TPV_800-910 0 1 2,65 910 вертикален
ECO-TPV_1000-1015 0 1 2,34 1015 вертикален
ECO-TPV_1000-1110 0 1 2,46 1110 вертикален
ECO-TPV_1000-1210 0 1 2,58 1210 вертикален
ECO-TPV_1000-1400 0 1 2,83 1400 вертикален
ECO-TPV_1000-1495 0 1 2,95 1495 вертикален
ECO-TPV_1000-1590 0 1 3,07 1590 вертикален
ECO-TPV_1000-1685 0 1 3,19 1685 вертикален
ECO-TR2350-V 1 1 2,15 2350 вертикален
ECO-TR2700-V 1 1 2,5 2700 вертикален
ECO-T3000 1 2 1,89 3000 хоризонтален
ECO-TR3500 1 1 2,55 3500 хоризонтален
ECO-TR5000 2 1 2,55 5000 хоризонтален
ECO-T5000 2 2 2,17 5000 хоризонтален
ECO-TR6000 2 1 2,55 6000 хоризонтален
ECO-TJ8000 2 2 2,9 8000 хоризонтален
ECO-TJ10000 2 2 2,9 10000 хоризонтален
ECO-TJ12000 3 2 2,9 12000 хоризонтален
ECO-TJ15000 4 2 2,9 15000 хоризонтален
ECO-TJ17000 4 2 2,9 17000 хоризонтален
ECO-TJ20000 6 2 2,9 20000 хоризонтален
ECO-TJ22000 6 2 2,9 22000 хоризонтален
ECO-TJ25000 7 2 2,9 25000 хоризонтален
ECO-TJ27000 7 2 2,9 27000 хоризонтален
ECO-TJ30000 10 2 2,9 30000 хоризонтален
ECO-TJ35000 10 2 2,9 35000 хоризонтален
ECO-TJ40000 11 2 2,9 40000 хоризонтален
ECO-TJ45000 12 2 2,9 45000 хоризонтален
ECO-TJ50000 13 2 2,9 50000 хоризонтален
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11 Гаранция и сервиз
Гаранцията за функционирането на съоръженито важи при спазване на параметрите за натоварването и експлоатационни-
те правила, съгласно инструкцията на производителя.

Експлоатационен срок на резервоарите – над 20 години.

Гаранция на стандартното оборудване е 36 месеца от пуска на съоръжението в експлоатацията, но не повече от 40 месеца 
от доставката.
За първата година гаранцията важи от момента на извършването на Startup на съоръжението от представителите на 
Pipelife. Гаранцията за следващата година се подновява след извършен оглед на съоръжението преди изтичането на една 
календарна година от последния преглед. Задължение на клиента е да уведоми Pipelife изтичането на едногодишния срок. 
Разходите по профилактиката са за сметка на клиента.
Фирмата също така предлага и извън гаранционно сервизно обслужване, което подлежи на допълнително договаряне, при 
проявен от Вас интерес.

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се обърнете към регионалния търговски представител!

10 Експлоатация и почистване
По време на поддръжката, страничните стени на резервоара, входните отвори и другите части да бъдат почистени чрез 
почистващи машини под високо налягане. Вертикалните тръби, капаците и външните части трябва да бъдат подложени на 
визуална проверка.
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Уредът управлява аератор (компресор) и четири магнитни вентила за управление на малка пречиствателна станция на SBR 
принцип (последователно циклично третиране) на импулси.
Помпите за питателя, утайката (за обратно отвеждане на утайката) и за изпомпване на чистата вода са еърлифт помпи.
По време на работа се следи за образуваното от компресора налягане, за да се различат в перспектива грешки в експло-
атацията на съоръжението.
За транспортиране на водата с еърлифт помпа, респ. за аерация, най-напред по време на работа се отваря съответният 
вентил. Тогава със забавяне от 2 секунди аераторът се включва. При действие на изключване обратно - най-напред се 
изключва аераторът и 2 сек. по-късно вентилът.

Тази документация е свързана изключително с уреда за управление (управлението). Тя съдържа важни инструкции и указа-
ния за сигнализации, поради което този документ трябва да се прочете непременно преди монтажа и пускането в експло-
атация от монтьора, както и от компетентния оператор.
Трябва да се спазват не само посочените в тази главна точка „Безопасност“ общи инструкции за безопасност, но и посо-
чените под следващите главни точки специални указания за безопасност.

Преди пускането в експлоатация и включването на ел.напрежението трябва да се гарантира, че: Уредът и електрическите 
кабели нямат видими повреди
Най-вече връзката към ел.мрежата и връзките на агрегата са правилно свързани, Всички връзки са били направени про-
фесионално и компетентно,
Полагането и изработката на всички кабели и проводи отговаря на действащите наредби, Уредът е затворен правилно,
Съоръжението е обезопасено професионално.
Вече действащите наредби (EN, VDE), както и наредбите на местния енергоразпределител трябва да се спазват.

Свързването и поддръжката на управлението може да се 
извършва само от обучен за това специализиран персонал.

Този документ не взема предвид нито всички конструктивни подробности и варианти, нито всички възможни случайности 
и събития, които могат да се случат по време на монтажа, експлоатацията и поддръжката.
Предпоставка за монтажа и боравенето с уреда  за  управление е използването на  обучен в областта персонал (виж EN  
50 110-1).

Ако не намирате цялата информация и указания в тази документация, обърнете се към производителя. При неспазване 
производителят на този уред за управление не носи отговорност.
Този документ съдържа основни указания, които трябва да се спазват непременно при инсталирането, пускането в екс-
плоатация и работата. Следоватено това ръководство за експлоатация трябва да се прочете непременно преди монтажа и 
пускането в експлоатация от монтьора, както и от компетентния специализиран персонал/оператор и трябва да е наличен 
постоянно на мястото на използване на съоръжението.

Съдържащите се в това ръководство за експлоатация инструкции за безопасност, които при неспазване могат да доведат 
до опасност за хората, 

са специално обозначени с общоприетия символ за опасност

Предупреждението за електрическо напрежение е обозначено с

ЧАСТ 2

1 Общо описание

2 Инструкции за безопасност

2.1 Обозначения на указанията в ръководството за експлоатация

2.2 За спазване
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Ако някой предпазител е дефектен, той може да се смени само със слаботоков предпазител от следния тип:
Слаботоковият предпазител понася макс. 3,15А, 5 х 20 мм по EN 60127-2/III с максимална загуба на мощност от 1,5 W). Този 
предпазител е заводски монтиран.
Указание: при по-големи съоръжения може да е монтиран по-силен предпазител (макс. 6,3 АТ). Предпазител заменяйте 
само с предпазител от същия ампераж.
Преди подмяната на предпазителя непременно изключете уреда от захранването (издърпайте щепсела).

3 Връзки

3.1 Електрическа връзка
Електрическата връзка става чрез доставения мрежов кабел с шуко щепсел (клеми L1, N, PE)
Предпазител от мрежата макс. 1х 16 AG

3.2 Аератор
Aeраторът е включен към изход OUT 1 (вътрешни връзки T1.1, N, PE)

3.3 Вентил на аератора
Този вентил е включен към изход OUT 2
(вътрешни връзки T1.2, N, PE)

3.4 Вентил за питател
Този вентил е включен към изход OUT 3
(вътрешни връзки T1.3, N, PE)

3.5 Вентил за чиста вода
Този вентил е включен към изход OUT 4 (вътрешни връзки T1.4, N, PE)

3.6 Вентил за отвеждане на утайката
Този вентил е включен към изход OUT 5
(вътрешни връзки T1.5, N, PE)

3.7 Аларма (опция)
Уредът разполага с безпотенциално аварийно реле.
При захранваща мрежа ИЗКЛ. или аларма се отваря релето. (свързване между клеми 11 и 12)
Ако няма аларма, релето е затегнато.
(свързване между клеми 11 и 14)

3.8 Вход за поплавък
Поплавъкът се свързва към вход IN2.

4 Функции

4.1 Обслужване и показания на дисплея
За показанията управлeнието разполага с графичен LCD дисплей с 128х64 пиксела. Показанията стават с ясен текст.
Обслужването става с три бутона (    )

Преди отварянето на уреда непременно изключете от захранването 
(издърпайте щепсела).
(Внимание: фини детайли; опасност от разкъсване на вътрешното 
окабеляване; токопровеждащи части)
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4.2 Основни показания на дисплея

В стандартните показания на дисплея управлението показва състоянието на съоръжението и агрегатите. 
Напр.:

4.3 Обслужване

Чрез бутоните със стрелки (   ) може да се преминава от основния дисплей от точка на меню към друга точка. С на-
тискане на бутон  се отива в режим на въвеждане на съответната точка от менюто. Сега чрез бутоните st може да се 
прелиства в менюто. Маркираният ред в менюто е обратно представен.
Чрез натискане на бутон  стойностите на този ред могат да се променят в прозорчето за въвеждане.

Следващата картинка показва структурата на системното меню. Точното показване зависи от статуса на съоръжението, 
както и от настроените параметри и наличните повреди. Различни варианти на дисплея са обяснени по-подробно по-ната-
тък.

В нормален режим в десния долен ъгъл на дисплея се вижда примигващ триъгълник (  ). Зеленият светодиод свети, ко-
гато някой агрегат работи (вентил/аератор).
Червеният светодиод свети, когато има повреда.
Ако зеленият и червеният светодиод светят продължително, уредът се намира в подготвителна фаза, т. е. управлението не 
работи (още).

Всяко меню се състои от поредица от изображения на дисплея. Смяната от меню към меню става чрез бутоните със стрел-
ки (   ).
С бутоните със стрелки (   ) може да се преминава от една точка на менюто към друга.

С натискане на бутона  се влиза в режим на въвеждане в съответната точка от менюто. Режимът на въвеждане се раз-
познава чрез маркиран (обратно представен) ред.
С бутони   сега могат да се изберат редовете и с натискане на ОК се променят стойностите.

Ако е необходимо подаване на многоцифрено число, най-напред трябва да се промени числото в най-предната цифра. С 
бутон  се отива на следващата позиция и т.н.
Ако заради въвеждането е необходимо избирането на различни опции, то желаният избор става също чрез бутоните със
стрелки (   ). Като се появи желаната опция на екрана, тя се потвърждава чрез бутона  .

На 1 ред се показва актуалния SBR цикъл и времето, за което досега продължава актуалната фаза. 
На 2 ред се показва, дали съоръжението работи в нормален или икономичен режим.
На ред 3 се показва кой агрегат работи, респ. SBR фаза, ако всички агрегати са изключени. 
На ред 4 се показва, дали има повреда. Иначе се изписва „няма грешка“ („kein Fehler“).
На ред 5 се показва работното напрежение на агрегата. 
На ред 6 се показва датата и часът.
На ред 7 се показва, дали поплавъкът е горе или долу.

С бутон  в това меню може да се изключи зумера и при многократно натискане да се нулира алармата.
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5 Менюта

5.1 Показание за работните часове

В точка от менюто „Работни часове“ се показват работните часове на съответните агрегати. Работните часове са подре-
дени по стойност, ако управлението е включило аератора с прилежащия вентил. Времето на работа на аератора, респ. 
компресора тогава се получава като сума от отделните времена. Показанията се правят в часове и минути.

5.2 Сервизно меню

5.2.1 Регистър на грешките

През първата точка от менюто се влиза в регистъра на грешките.

5.2.2 Тестов режим

Ако през менюто е избрано „Стартиране на тестов режим“, се стартира автоматичен тестов режим. В тестовия режим се 
проверява, дали агрегатите работят правилно и дали поплавъкът функционира. В тестовия режим се включват и отново се 
изключват вентилите подред и (2 сек. закъсняващият аератор). След 15 сек. става смяната на следващата функция.

Ако се натисне бутона ОК се показват работните часове за последните (до 52) седмици.

В първия ред е датата и седмицата, на която е била запаметена стойността (винаги в неделя). С бутона със стрелките може 
да се прелиства от седмица на седмица.
Указание: Тази функция работи точно само, ако датата и часът са настроени точно.

Сервизното меню като цяло е предназначено за сервизни техници.

Регистърът на грешките показва последните 20 случая на грешки с дата и час. Чрез бутона със стрелките може да се пре-
листва в регистъра, със средния бутон се напуска менюто.
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5.3 Меню настройки

5.3.1 Настройка на часа

Часът се настройва както следва:

5.3.2 Зумер на алармата

Зумерът на алармата може да бъде включен и изключен.
Внимание: Ако зумерът е ИЗКЛ., няма вече да има акустично алармиране.

5.3.3 Език

Тук се избира езикът на дисплея на управлението. По принцип не е необходима настройка.

5.3.4 LCD контраст

LCD контрастът може да се оптимизира тук. По принцип не е необходима настройка.

5.2.3 Ръчен режим

В ръчния режим всяка функция на съоръжението може да се включва и изключва ръчно. Включва се винаги компресорът 
и неговият вентил. Вентилът се отваря 1 сек. преди да се стартира компресорът.
Друга функция може да се избере, ако преди това бъде изключена активната до тогава функция. След края на ръчния ре-
жим се продължава пречиствателният цикъл.

Чрез бутона със стрелките се избира агрегатът и със средния бутон той се ВКЛ., респ. ИЗКЛ. Чрез точката в менюто „Край 
на ръчен режим“ се прекратява ръчният режим.

В примера - промяна на дата от 11.04.07 на 14.04.07 и на час на 16:19.
Часовникът работи с кварцов механизъм. В рамките на изискванията времето трябва да се проверява по време на сер-
визното обслужване.
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5.3.5 Избор на тип съоръжение

Освен другото в това меню може да се настройва типът съоръжение.
Изберете точка в менюто „Тип“ и натиснете бутона . С бутона със стрелките изберете типа (брой жители (EW-Zahl). На-
края още трябва да се избере, дали извеждането на чистата вода ще става с еърлифт помпа или с моторна помпа, и дали 
евентуално е желателна денитрификация.

5.4.1 Меню аерация

В менюто се настройва за колко минути аераторът трябва да е ВКЛ., респ. изключен, съответно на нормален и икономичен 
режим.

5.4.2 Меню денитрификация

Указание: Тази функция фактически е възможна само през първите дни на пускане в експлоатация.

5.4 Системно меню

В следващото меню могат да бъдат настройвани всички параметри на съоръжението отделно.
За да можете да промените стойностите винаги най-напред е необходимо подаването на парола. По 
принцип не е необходима настройка на параметрите, тъй като чрез избора на брой жители (EW-Zahl) 
всички параметри са предварително зададени. Напасване може да се извършва само от специалист, тъй 
като при тези условия капацитетът на пречистване на съоръжението може  да бъде намален.

В менюто се настройва за колко минути аераторът трябва да е ВКЛ., респ. изключен, в това меню за фазата на денитри-
фикация.
Указание: Тази точка от менюто е видима само за съоръжения с денитрификация.
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5.4.4 Контрол на налягането

Ако управлението трябва да включи аератора и магнитния вентил, след няколко секунди налягането в системата достига 
определено от производителя ниво.
Ако налягането е твърде ниско, то евентуално компресорът/аераторът е дефектен или напр. системата от маркучи има 
теч. Ако налягането е твърде високо, тогава евентуално не се отваря вентил или напр. е запушена въздухопроводна тръба.

5.4.5 Нулиране на брояча на работни часове

Указание: Тази точка от менюто е видима само, ако достъпът става със специална парола. В това меню може да бъде ну-
лиран броячът на работните часове.

5.4.3 Меню параметри

На първия ред се показва измереното налягане.
Ако (при работещ компресор) се понижи мин. налягане се задейства аларма.
Ако (при работещ компресор) се надвиши макс. налягане се задейства аларма.
За настройка на стойностите се ръководете от зададените величини на производителя. Ако съответно се зададе стойност 
000 контролът (мин., респ. макс.) е изключен.

В това меню се настройват параметрите за напълване, фаза на утаяване и изпомпване на чистата вода.
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6 Повреди / аларма

6.1.1 Известия за грешка

Могат да бъдат известени следните повреди

6.1.2 Нулиране на алармата

Ако се появи повреда (аларма), то тя може да се нулира чрез двукратно натискане на ОК. Дисплеят тогава показва за около 
1 сек. „Аларма нулирана“ и се връща обратно на главно меню.

HW
Висока вода: след приключването на изпомпването 
на чистата вода поплавъкът не е долу.

Akku Батерията е изхабена, дефектна или не е поставена.

Clock Часовникът не е нагласен.

p_min Налягането е под минималното.

p_max Налягането е над максималното.

NETZ EIN Захранващата мрежа е вкл.

NETZ AUS Захранващата мрежа е изкл.

Zyklusfehler Времева грешка в SBR цикъла

Netzunterbrechung
Прекъсване на ел. захранването. 
SBR цикълът продължава.

Повредите се изписват на дисплея.

Известията за повреди изгасват на дисплея само, ако греш-
ката е била отстранена и е била нулирана към управлението. 
Повреди се сигнализират чрез червения функционален инди-
катор.

Указание: 
Ако при повреда бутонът  е натиснат само веднъж, се нулира 
само зумерът, а известието за грешка продължава да стои.
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7 Пускане в експлоатация

При пускане в експлоатация най-напред (!) трябва да се настрои Език
Дата и час
Тип на съоръжението (виж по-горе)

8 Аларма за проблеми в ел. захранването

Управлението разполага с аларма за проблеми в ел. захранването. При спиране на ел. захранването приблизително на 
всеки 30 сек. се чува кратък алармен звук, за да извести потребителя за липса на пречиствателна дейност.
На дисплея се показва задраскан ел. контакт.
Ако по време на това средният бутон се натиска дотогава, докато бъде издаден потвърждаващ тон, алармата се изключва 
за постоянно.

Ако действието на вътрешните батерии отслабва, те могат да бъдат заменени от 2 бр. батерии NiMH, големина АА.

Ако след срива в мрежата ел. захранването се възстанови, уредът се включва отново автоматично. При кратки спирания 
пречистващото действие продължава от мястото на прекъсване. Ако прекъсването е по-продължително от около 1 мин. 
управлението стартира пречистващия цикъл изцяло наново (връщане в начално положение).

Накрая се провежда тест. Ако тестът премине без грешки и 
това се потвърди от потребителя (!), се разрешава работата на 
съоръжението.
Указание: Без успешно пускане в експлоатация не се разреша-
ва работата на съоръжението.

Указание: При нов уред вътрешните батерии трябва да се за-
реждат няколко дни, за да се постигне максималната продъл-
жителност на алармата.

Смяната може да става само от ел.специалист. Преди отваря-
нето на уреда измъкнете щепсела.
Батериите да се изхвърлят само по надлежния ред.
Съгласно Наредбата за батериите на Федералното правител-
ство (ДВ 1998/I/20 от 2.4.1998 г.) след 1.10.1998 г. всички потре-
бители на батерии и акумулатори са задължени да ги предават 
на търговците, респ. предприятие за рециклиране, напр. кому-
налните сметосъбиращи служби. Изхвърлянето чрез битовите 
отпадъци е изрично забранено.
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9 Технически данни

Температурен обсег (при работа) 0°С … + 40°С

Температурен обсег (на склад) -20°С … + 70°С

Влажност на въздуха (при работа и на склад) 0 … 90 % RH
некондензирана

Клас безопасност Безопасно изолирано

Вид на защитата IP54

Размери (без кабелните втулки) около 215 х 185 х 65 мм

Монтаж Монтаж на стената чрез три болта

Материал на корпуса: Пластмаса светлосива

Мрежови връзки (L1, N, PE) 230V ~ 50 Hz ± 10%

Агрегати (аератор, вентили)
макс. мощност (с предпазител 3,15А)

230V/50Nz 
P<0,7KVA

Вътрешен предпазител (макс. 1,5 W) 1 x 3,15 AT
макс. 6,3 AT

Предпазител за свръхтемпература на компресора През термоконтакт в компресора

Разходвана мощност на управлението обичайно 5VA

Необходим входен предпазител(и) макс. 1х 16A G

Връзки незавинтващи се клеми

Макс. диаметър на кабела
1,5 мм2 гъвкав 
(с наконечник)
2,5 мм2 негъвкав

Вход на поплавъка 
Макс. напрежение на контакта
обичаен ток от контакта

24V=
1mA

Алармено реле
Макс. напрежение на контакта
Макс. ток от контакта

230V~
5A; AC1

Измерване на налягането 
Точност на измерването 
Връзка

0 … 0,4 bar
Обичайно 2% от пределната 
стойност маркуч 8/6 мм

Зумер вътрешен обичайно 70 dB (A)

Индикатори и дисплей
графичен LCD дисплей 128х64 
1 х светодиод зелен 
1 х светодиод червен

Обслужване 3 бутона

Кабелни втулки М12/М16
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10 Размери и изглед

11 Инструкции за монтаж

Общ изглед на уреда и размери

След самодиагностика на управлението би трябвало след 3 сек. да се появи текстът на стартменюто.
Vx.xx (напр. V0.04) е номерът на версията на софтуера. След няколко секунди се появява нормалното показване на менюто.
При необходимост сега настройте желаните параметри (виж по-горе) и се върнете в главното меню. Уредът вече е готов 
за работа.
Кабелът към уреда трябва да се постави от професионалист. В случая най-вече трябва да се внимава да се избягват по- 
големи механични натоварвания на кабела, напр. заради недостатъчно фиксиран кабел, иначе не може да се гарантира 
класа защита IP54.

Уредът е предназначен за монтаж на стената. При всички по-
ложения издърпайте щепсела.
За свързването отворете долното отделение с клемите.

Прекарайте кабелите през кабелните втулки на долната стра-
на и свържете агрегата през кабел към съответните клеми в 
отделението с клемите. После затворете отново отделението.
Едва тогава включете щепсела!

12 СЕ-маркировка

Уредът отговаря на изискванията на Директивата за електромагнитна съвместимост 89/336/EИО и на Директивата за ни-
ско напрежение 2006/95/ЕИО с приложените хармонизирани стандарти

към 1.
EN 61000 – 6 - 3 (2001)
EN 61000 – 6 - 1 (2001)
EN 61000 – 3 - 2 (1995)

към 2.
EN 60204 – 1 (1997)
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