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OPIS URZ¥DZENIA
Lapis-ex jest urz¹dzeniem elektronicznym, którego dzia³anie zosta³o oparte na wykorzystaniu zmiennego pola
elektromagnetycznego o sta³ym zasilaniu, stosowanym w przypadku wystêpowania problemów zwi¹zanych
z osadzaniem siê wêglanu wapnia (kamienia kot³owego). Zadaniem urz¹dzenia jest wyeliminowanie tworzenia
siê kamienia kot³owego poprzez zmianê jego budowy krystalicznej.
Instalacje wodne dotkniête zjawiskiem kamienia kot³owego powoduj¹ straty energii (wzrost kosztów) i spadki
ciœnienia. Lapis-ex eliminuje to zjawisko, w konsekwencji oszczêdzaj¹c du¿e iloœci ciep³a i energii.
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Urz¹dzenie Lapis-ex spe³nia dwie funkcje:
! Funkcja czyszcz¹ca - powoduje zmiêkczenie kamienia kot³owego, rozpuszczenie i w efekcie wyp³ukanie.
! Funkcja zabezpieczaj¹ca - nie dopuszcza do powstawania osadów i osadzania siê ich na œciankach rur.

BUDOWA
Urz¹dzenie zbudowane jest z trzech zasadniczych czêœci:
! Zasilacz
! Generator
! Uk³ad kontroli pracy

~230V/50Hz

ZASILACZ

GENERATOR

UK£AD
KONTROLI

Wyjœcie

Ca³oœæ zosta³a zmontowana i umieszczona w obudowie z tworzywa sztucznego (materia³ typu ABS)
o wymiarach 120mm x 65mm x 40mm z blaszk¹ do zamocowania.
Z lewej strony obudowy wyprowadzony jest przewód sieciowy z wtyczk¹ w podwójnej izolacji o d³ugoœci
ok.1.5 m, natomiast w prawej czêœci obudowy zamontowane s¹ dwa gniazda laboratoryjne do pod³¹czenia
przewodów wyjœciowych.
Na p³ycie czo³owej umieszczone s¹ dwie diody œwiec¹ce typu LED ¿ó³ta sygnalizuje prawid³owe dzia³anie
urz¹dzenia, czerwona sygnalizuje zasilanie urz¹dzenia.
Urz¹dzenie Lapis-ex wype³nione jest zalew¹ zaporow¹, która ma na celu odizolowanie i zabezpieczenie
urz¹dzenia przed wp³ywem warunków zewnêtrznych.
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ZASTOSOWANIE
Urz¹dzenie Lapis-ex jest urz¹dzeniem ekologicznym, nie maj¹cym bezpoœredniego kontaktu z wod¹,
nie zmieniaj¹cym sk³adu chemicznego wody, a wiêc idealnym do szerokiego zastosowania.
Aby uzyskaæ po¿¹dany efekt urz¹dzenie powinno stale pracowaæ.
Stosowane jest jako ochrona przed osadzaniem siê kamienia kot³owego:
! w sieciach lokalnych
! w wymiennikach ciep³a i lokalnych kot³owniach
! w urz¹dzeniach podgrzewaj¹cych wodê
! w spó³dzielniach mieszkaniowych
! w instalacjach cieplnych (domki jednorodzinne)
! w pralniach, szpitalach, piekarniach, cukrowniach, hotelach, basenach.
Podstawowe zalety:
! zapobieganie osadzania siê kamienia kot³owego
! rozpuszczanie wczeœniej osadzonego kamienia
! eliminacja koniecznoœci remontów instalacji
! oszczêdnoœci energii i ciep³a
! brak kontaktu z wod¹
! eliminacja stosowania œrodków chemicznych
! niski koszt eksploatacji
! bezpieczny i ³atwy monta¿
Porównuj¹c stosowanie urz¹dzenia Lapis-ex z innymi metodami eliminowania kamienia kot³owego
z instalacji mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie go jest

tañsze, nie nastrêczaj¹ce ¿adnych trudnoœci,

nie wymagaj¹ce stosowania ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ, mniej pracoch³onne, przyjazne dla œrodowiska
a co najwa¿niejsze - efektywne.

WYPOSA¯ENIE

W sk³ad kompletnego urz¹dzenia wchodz¹:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

opakowanie kartonowe z materia³u ekologicznego,
urz¹dzenie Lapis-ex z przewodem zasilaj¹cym,
dwa ko³ki rozporowe 6 do mocowania urz¹dzenia,
dwa przewody izolowane 0,75 mm2 o d³ugoœci ok.1m zakoñczone
z jednej strony wtykiem laboratoryjnym a z drugiej wtykiem konektorowym,
dwie opaski izolacyjne z folii samoprzylepnej o szerokoœci 35 mm i d³ugoœci 450 mm,
dwie opaski przewodz¹ce z folii aluminiowej o szerokoœci 25 mm i d³ugoœci 450 mm,
dwie opaski œlimakowe metalowe o rozmiarze 60 mm 145 mm,
instrukcja obs³ugi i karta gwarancyjna.
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INSTRUKCJA MONTA¯U
Urz¹dzenia Lapis-ex montowane jest w miejscu nie nara¿onym na uszkodzenia mechaniczne oraz w taki
sposób, aby zminimalizowaæ mo¿liwoœæ zalania wod¹.
W celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem i wyeliminowania ryzyka po¿aru musz¹ byæ przestrzegane podstawowe
zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy. Przewód zasilaj¹cy nale¿y chroniæ przed zgnieceniem, wyrwaniem,
naci¹gniêciem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi, a w przypadku ich wyst¹pienia, nale¿y natychmiast
wy³¹czyæ urz¹dzenie spod napiêcia.
Lapis-ex montuje siê za pomoc¹ ko³ków rozporowych na œcianie w pobli¿u rury, na której ma pracowaæ.
Obie opaski œlimakowe powinny byæ zamontowane na rurze zasilaj¹cej przed wszystkimi urz¹dzeniami,
aby kompleksowo zabezpieczyæ ca³¹ instalacjê.
W instalacjach z wymuszonym obiegiem wody nale¿y Lapis-ex montowany jest zaraz za pomp¹.
Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê wykonanie wstawki odcinka rury o d³ugoœci
ok.1m o zwiêkszonym przekroju np. przy przekroju rury 80 mm zastosowaæ odcinek o przekroju 120 mm (maks.
œrednica rury 150 mm). Powiêkszenie przekroju zwiêkszy skutecznoœæ dzia³ania urz¹dzenia.
Monta¿ nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
! ods³oniæ i oczyœciæ rurê na odcinku o d³ugoœci minimalnej 200 mm
! na rurze metalowej nawin¹æ dwie opaski z folii izolacyjnej w odstêpie 120 mm (pomiêdzy œrodkami opasek)
!
!
!
!
!
!

je¿eli rura wykonana jest z tworzywa u¿ycie opasek izoluj¹cych nie jest konieczne
na opaski z folii izoluj¹cej nawin¹æ opaski z folii aluminiowej (przewodz¹cej)
na folii aluminiowej zamocowaæ metalowe opaski œlimakowe
zamontowaæ urz¹dzenie Lapis-ex na œcianie za pomoc¹ ko³ków rozporowych
pod³¹czyæ metalowe opaski œlimakowe z urz¹dzeniem Lapis-ex za pomoc¹ dwóch do³¹czonych przewodów
przewód zasilaj¹cy pod³¹czyæ do gniazdka z sieci¹ ~230V/50-60Hz
upewniæ siê, czy obie diody œwiec¹.

Je¿eli nie œwieci dioda czerwona nale¿y sprawdziæ pod³¹czenie zasilania (~230V). Natomiast w przypadku
braku œwiecenia diody ¿ó³tej- nale¿y sprawdziæ czy nie ma kontaktu metalicznego pomiêdzy opask¹ œlimakow¹
a rur¹.
Krótkotrwa³e zwarcie pomiêdzy opaskami œlimakowymi przy czynnym urz¹dzeniu nie powoduje
niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem elektrycznym ani uszkodzenia urz¹dzenia. Urz¹dzenia zabudowane
w opisany sposób zapewnia prawid³ow¹ i bezobs³ugow¹ pracê.
Za urz¹dzenie zabudowane i u¿ytkowane niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i niezgodnie z przeznaczeniem
producent nie ponosi odpowiedzialnoœci.
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OBS£UGA
Urz¹dzenie Lapis-ex zamontowane zgodnie z dokumentacj¹ instrukcj¹ obs³ugi nie wymaga konserwacji.
Zaleca siê okresow¹ wizualn¹ kontrolê urz¹dzenia.

DANE TECHNICZNE
!
!
!
!
!
!

Zasilanie
Pobór pr¹du
Rozmiar rury
Przep³yw
Wymiary
Klasa izolacji wyrobu

~230V/50-60Hz
<10mA
Max. 150 mm
1,5 m / s
120x65x40mm

SCHEMAT MONTA¯OWY

opaska z folii
izolacyjnej

œciagacz œlimakowy
metalowy

opaska z folii aluminiowej
przewodz¹cej
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