
Przyjazny środowisku:
nie wymaga soli i chemii.

10 lat gwarancji! Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.

Unikalna technologia
impulsowa.
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Instrukcja obsługi urządzeń 
z serii IMPULS PRO

NAZWA

ZASILANIE

TEMPERATURA OTOCZENIA

TEMPERATURA RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW IMPULSOWYCH

DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO



Informacje o urządzeniach IMPULS PRO
Zależnie od technologi, urządzenia mogą być montowane w różnych punktach. Urządzenie 
może zabezpieczać poszczególną linię technologiczną, dane urządzenia czy cały obiekt.
IMPULS powinno się zamontować za pompą z tego względu, że wirniki pompy częściowo 
niszczą utworzony monokryształ.

Jak poprawnie zamontować urządzenie IMPULS ?
Uchwyty montażowe urządzenia IMPULS są przystosowane do montażu naściennego. 
Przewody impulsowe muszą być nawinięte w tym samym kierunku,

1. Do urządzenia przykręcić uchwyty, które są dołączone do zestawu.
2. Urządzenie przymocować do ściany lub innej pionowej powierzchni za pomocą 

dołączonych śrub.
3. Dołączony przewód impulsowy owinąć na pionową lub poziomą część rurociągu, 

zwracając szczególną uwagę na dokładność i szczelność nawinięć. Przewód impulsowy 
należy przymocować za pomocą dołączonych opasek, tak aby oba końce przewodu 
miały podobną długość. Końcowy efekt powinien przypominać ściśniętą sprężynkę. 
UWAGA! Cewki muszą być umieszczone na równej części rurociągu  
i w dostatecznej odległości od różnych innych struktur danego rurociągu. 
Minimalna odległość końca przewodu impulsowego od innych struktur rurociągu (kolanek, 
trójników, zaworów itp.) musi być większa niż trzykrotny wymiar średnicy zewnętrznej, 
na których rurociąg jest instalowany.

4. Przewód zasilający podłączyć do gniazdka. Na urządzeniu powinny się zaświecić diody.
5. Ustawić przełączniki sygnału na zakres przepływu, według tabeli umieszczonej na boku 

urządzenia.

Obsługa i serwisowanie urządzenie IMPULS
Urządzenia IMPULS nie wymagają specjalistycznej obsługi oraz serwisowania. Obsługa 
ogranicza się do kontroli diod LED informujących o funkcjonowaniu urządzenia. Gdy 
dioda „uzdatnianie” przestała świecić się, oznacza to uszkodzenie lub wypięcie przewodu 
impulsowego. Gdy dioda „zasilanie” przestała świecić się, to informuję o uszkodzeniu 
urządzenia, uszkodzeniu przewodu zasilającego lub brak zasilania. W takim wypadku należy 
skontaktować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia.



dystrybutor:

IMPULS TECH Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 71/1a

PL 50-340 Wrocław

REGON: 364401553, NIP: 8982220752
KRS 0000616254 Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN



Funkcje weryfikacyjne
Ponieważ urządzenia IMPULS PRO zmienia właściwości fizyczne wody (tworzenie zarodków 
kryształów aragonitowych widzialnych pod mikroskopem) są weryfikowane poprzez 
konwencjonalne chemiczne metody oznaczania twardości wody jedynie pośrednio. Metoda 
weryfikacji opiera się na założeniu, że gdy twardość wody przed kontaktem z urządzeniem 
IMPULS PRO jest równa twardości za sprzętem mającym być chronionym (bojler, wymiennik), 
nie dochodzi w nim do osadzania się kamienia kotłowego.  U starszych typów dotkniętych 
kamieniem kotłowym, po ich czyszczeniu uzdatnioną wodą, wyjściowa twardość wody jest 
wyższa niż po jej uzdatnieniu. Z różnicy twardości wody przed i po uzdatnianiu można wyliczyć 
z jaką intensywnością przebiega czyszczenie.
W przypadku, gdy twardość wody po uzdatnianiu jest niższa niż przed uzdatnianiem, dochodzi 
prawdopodobnie do sedymentacji osadów w chronionym sprzęcie. W przypadku tym 
koniecznym jest aby przedkładać kontrolę chronionego sprzętu przedkładać i przeczyścić. 
Należy również kontrolować instalację i działanie urządzenia.

Obsługa i utrzymywanie IMPULS PRO
Urządzenia IMPULS PRO nie wymagają żadnej specjalnej obsługi ani utrzymania. Obsługa 
ogranicza się do kontroli diody (lub diod) LED pokazującej funkcje urządzenia. Gdy dioda nie 
świeci się, urządzenie nie jest zasilane, uszkodzony jest kabel wykonujący lub popełniony został 
błąd przy instalacji urządzenia. W takim wypadku należy skontaktować się z producentem lub 
sprzedawcą urządzenia. 
Znacznie więcej uwagi należy poświęcić sprzętowi, który ma być chroniony przed działaniem 
twardej wody. Tyczy się to przede wszystkim starszych, zawierających kamień kotłów 
elektrycznych i rurociągów przewodzących ciepłą wodę. Uzdatniona woda może, w zależności 
od grubości naniesionego kamienia wyczyścić bojler wraz z rurociągami ciepłej wody przez 
okres jednego do dwunastu miesięcy, przy czym zacznie się w tym procesie odkładać 
osad i resztki wapnia. Resztki te gromadzą się w spodniej części pionowych rurociągów 
przewodzących ciepłą wodę, co może spowodować ich zapychanie. Dlatego też powinno się 
czyścić je od czasu do czasu (np. płukanie wsteczne zimną wodą) ostatecznie umożliwiając 
dostęp do miejsca odsalającego wodę.
Zapchany system należy przeczyścić wylewając wcześniej wodę, do całkowitego usunięcia 
osadów.
Konieczne jest również, aby przejść do nowych systemów pracujących o małym ciśnieniu i 
niskim natężeniu przepływu wody, gdy występują różne urządzenia parowe i kryształy 
aragonitowe mogą w tych warunkach tworzyć osady odpowiednich substancji podobnych do 
proszku rozpuszczonego w wodzie. Dlatego też czasami potrzebne jest pozbycie się osadu 
poprzez czyszczenie.



Informacje dodatkowe
Regulacja sygnału zgodnie z tabelą (na boku urządzenia) odnosi się do całkowitej twardości 
wody 20 odH (stopnie niemieckie). Dopóki całkowita twardość zawiera się w przedziale 20- 
30 odH koniecznym jest zwiększyć siłę sygnału o jeden stopień wyżej (np. ze stopnia 6 na  
stopień 7).
Dla całkowitej twardości zawartej między 30 – 40 odH, należy zwiększyć siłę sygnału o dwa 
stopnie wyżej (np. ze stopnia 6 na stopień 8).
Gdy całkowita wartość wody jest większa niż 40 odH, należy zamówić dodatkowe specjalne 
urządzenia.

Konwersja twardości
1odH = 0.18 mmol/l = 0.36 mval/l = 17.8 ppm = 1.78of = 0.36 mgekv/l

Normy
Urządzenia spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego według:
IEC 335
IEC 65

Urządzenia spełniają wymagania elektronicznej kompatybilności EMC według:
IEC 555-2
EN 50 081
EN 50 082 
EN 60 55
EN 60 335-1


