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Instrukcja instalacji
ZAWORÓW besgo
Strony 12 13, 14

19
Betriebsdruck: (von Pumpe)
max. 3,5 bar

besgo 02-2019

Kompressor
bauseits

Handnotbetätigung
Schlitzschraube

Installationseinheit 3/8“, (1-4)
bauseits, Art.Nr. 083710
oder mit Druckluft

Handnotbetätigung (Nur für Servicetechniker)

Zur Funktionskontrolle. Bei Betätigung der Handnotbetätigung
wird ohne automatische Steuerung rückgespült. Um die Rückspülung von Hand auszulösen, muss die Schlitzschraube auf
Stellung «Rückspülen» um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Nach der Rückspülung die Schlitzschraube unbedingt auf
Stellung «Filtern» zurückstellen (Bad wird sonst entleert).

Schlitzschraube
Stellung «Filtern»
P

Schlitzschraube
Stellung «Rückspülen»
PL

P

PL

R1

A

R1

A
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Pression de service: (de pompe)
3,5 bars maxi
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Compresseur
sur site

Commande manuelle de secours
Vis à fente

Unité d‘installation 3/8“, (1-4)
sur site, Art.No. 083710
ou par air comprimé

Commande manuelle de secours
(pour tech niciens d’entretien uniquement)

Pour contrôle du fonctionnement. En actionnant la commande manuelle de
secours, le contre-lavage s’effectue sans commande automatique. Afin de
déclencher le contre-lavage manuellement, la vis à fente doit être tournée de
90° dans le sens des aiguilles d‘une montre dans la position de «contre-lavage».

Après le contre-lavage, il faut impérativement remettre le vis à fente
position «filtrage» (autrement, la piscine sera vidangée).

Vis à fente
Position «filtrage»
P

Vis à fente
Position «contre-lavage»
PL

P

PL

R1

A

R1

A
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Pressione di funzionamento:
(dalla pompa)
massima 3,5 bar

besgo 02-2019

Compressore
sul sito

Funzionamento
manuale
Vite a intaglio

Unità di installazione 3/8“, (1-4)
sul sito, art.no. 083710
oppure con pressione d‘aria

Funzionamento manuale (solo per tecnici di servizio)

Per controllo di funzionamento. Con la manipolazione della leva di emergenza il controlavaggio viene eseguito senza il comando automatico.
Per eseguire il controlavaggio a mano, la vite con intaglio deve essere
ruotata di 90° in senso orario nella posizione di «controlavaggio».
Dopo avere eseguito il controlavaggio si deve assolutamente
riposizionare vite a intaglio su «filtrare»
(per evitare lo svuotamento della piscina).

Vite a intaglio
Posizione «filtrare»
P

Vite a intaglio
Posizione «controlavaggio»
PL

P

PL

R1

A

R1

A
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Maximum operating: (from pump)
pressure 3,5 bar
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Compressor
on site

Emergency
manual operation
Slit screw

Installation unit 3/8“, (1-4)
on site, item no. 083710
or with air pressure

Emergency manual operation

(for use by qualified service personnel only)

This is used for checking the correct operation of the besgo. Manual
operation will trigger backwashing without automatic control. To initiate
manual backwashing, the slotted screw must be turned 90° clockwise
in the «backwashing».
The slit screw must be placed in the «Filter» position after
backwashing, otherwise the pool will be emptied.

Slit screw
«Filter» position
P

Slit screw
«Backwash» position
PL

P

PL

R1

A

R1

A
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Compresor
en el sitio

Botón de accionamiento manual

Tornillo de cabeza
ranurada

Unidad de instalación 3/8“, (1-4)
en el sitio, art.no. 083710
o con presión neumática

Botón de accionamiento manual
(sólo para el servício técnico)

Al poner en marcha el accionamiento manual se producirá el proceso de
lavado sin control automático. Para activar manualmente el lavado, gire el
tornillo ranurado 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición
«lavado».
Después del proceso de lavado llevar el tornillo de cabeza ranurada a la
posición de «filtrado», de otra manera se producirá el vaciado de la piscina.

Tornillo de cabeza ranurada
Posición «Filtrado»
P

PL

Tornillo de cabeza ranurada
Posición «Lavado»
P

PL

R1

A

R1

A
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Instrukcja instalacji
zaworów besgo
Instalacja automatycznych zaworów
płukania wstecznego
Wszystkie połączenia instalacji z zaworami automatycznymi powinny być
wykonywane w systemie klejonym (połączenia mufowe), gwintowanym
lub kołnierzowym. Połączenia do zaworu automatycznego muszą być
zainstalowane tak, aby nie przenosiły żadnych naprężeń- konieczność
wykonania odpowiednich podparć lub amortyzatorów drgań.
Króćce:
Maksymalne ciśnienie (pompa)
A króciec filtra: góra
robocze 3,5 bara
B króciec filtra: dół
C króciec do pompy filtra
D króciec wody popłucznej
E króciec instalacji dysz napływowych basenu

Przyłączanie do filtra

dla DN40 / DN50 / DN65

Montaż ścienny zaworu besgo
Zawory besgo (DN65 / DN80 /
DN100 / DN125) powinny być
przymocowane do ściany w
miejscu instalacji za pomocą
uchwytów rurowych

Elektrozawór

Obszar wokól uszczalek
musi być czysty

Odplyw

Pompa

Upewnić się, że w czasie
instalacji do wnętrza zaworu
automatycznego nie dostał
się klej. Niewłaściwa
instalacja może doprowadzić
do zakleszczenia się tłoku i
spowodować przeciek
zaworu.

Odplyw
←

Pompa

Basen

O-ring

Pręt (Z) najdale jak to możliwe

Basen
←

O-ring

Pompa

Delikatnie
poluzować
nakrętki

12

Odkręcić
jedną
nakrętkę

besgo 02-2019

Zmiana kierunku króćców C i D

Możliwe ustawienia

Jeśli instalacja rurowa nie jest równoległa do
urządzenia, złącza C i D można obrócić o 90 stopni.
Dodatkowo możliwa jest delikatna korekta o kąt
+/-4°. Gwarantuje to instalację wolną od naprężeń.
W celu zmiany kierunku złącz:
a- delikatnie poluzować nakrętki na czterech
prętach sprzęgających (Z)
b- odkręcić jedną nakrętkę i podnieść
pręt sprzęgający jak najwyżej.
c- obrócić odpowiedni króciec zaworu.
Uwaga! Zdejmować tylko jeden pręt sprzęgający
na raz. Założyć z powrotem na miejsce pręt
sprzęgający i lekko dokręcić nakrętkę. Jeżeli
potrzeba, ustawić kolejny króciec w identyczny
sposób.
d- delikatnie dokręcić nakrętki; dokręcać stopniowo
– po przekątnej, aż zniknie szczelina pomiędzy
oboma trójnikami. Dokręcić wszystkie nakrętki
równomiernie i upewnić się, że O-ringi nie są
zakleszczone.

ZAWORY besgo
- PROSTE
- BEZPIECZNE

A/B Filtr
C Pompa
D Odpływ

Więcej informacji na stronie: www.besgo.ch

Instalacja zaworu trój-drogowego
■ Klarowanie złoża z dodatkowym
zaworem 3-drogowym

■ Oszczędność energii

2 z głównego odpływu
4 pompa
5 zbiornik przelewowy
6 zawór 3-drogowy besgo
8 odpływ

ZAWORY

■ Przełączanie pomiędzy
dwoma atrakcjami
wodnymi.
Przełączanie bez konieczności
wyłączania pompy!

■ Przełączanie pomiędzy
basenem a wanną SPA.

Aby zapewnić taką samą szybkość
zamykania zaworów, zalecamy
pracę ze sprężonym powietrzem

Elektrozawór

besgo

Basen
Odpływ

Montaż elektrozaworu
Zawory besgo to zawory pneumatyczne. Mogą pracować zarówno z wodą pod
ciśnieniem jak i ze sprężonym powietrzem.
Ciśnienie robocze powinno wynosić od 3,5 do 6,0 bar.
Praca z wodą wodociągową:
jeżeli ciśnienie w instalacji wodociągowej (ciśnienie zasilania) jest wystarczająco wysokie,
można je wykorzystać jako siłę napędową do pracy zaworu. Zalecamy instalację filtra
wstępnego, aby chronić elektrozawór przed zanieczyszczeniami. Zabrudzony elektrozawór
może się zablokować i doprowadzić do awarii. Jeżeli do tego samego obiegu wody są
przyłączone inne urządzenia (np. sterownik poziomu), obieg ten musi być wyposażony
w zawór zwrotny. W czasie zamykania zaworu, woda, wypływająca ze złącza R1, może
być odprowadzana do kanalizacji. Proszę przestrzegać zaleceń miejscowego zakładu
wodociągowego.
Praca ze sprężonym powietrzem:
Jeżeli ciśnienie wody jest za niskie, do napędu zaworu
zalecamy sprężone powietrze. Wystarczy mała oszczędna
sprężarka ze zbiornikiem (min. 20 litrów). Zawory pracują
wyraźnie szybciej ze sprężonym powietrzem niż z wodą.
Rada:
Praca sprężarki może być ograniczona do godzin
dziennych za pomocą wyłącznika czasowego.

Tylko jeden filtr, jedna pompa i
jedna instalacja uzdatniania wody
Przełączanie bez konieczności
wyłączania pompy!

Tylko jedna pompa i jeden
przewód dla dwóch atrakcji
wodnych

Rada praktyczna

Zawór zwrotny chrom prźed
śpadkiem ciśnienia lub
przepływem zwrotnym, jeżeli
inne urządzenie jest przyłączone
do tego samego rurociągu.
Przykład:
W czasie płukania wstecznego
może zadziałać element
napełniający zbiornik przelewowy.
Bez zaworu zwrotnego może
dojść do spadku ciśnienia na
zaworze besgo, co spowoduje
natychmiastowe przerwanie
płukania wstecznego

Kompresor
na miejscu

Legenda:
PL = rurociąg
ciśnieniowy wodny
lub ze sprężonym
powietrzem do napędu
zaworu:

Instalacja: DN40/d50, DN50/d63, DN65/d75,
DN80/d90, DN100/d110. DN125/140

W zestawie znajduje się 3/2-drogowy elektrozawór (230V) z możliwością
awaryjnego przełączania ręcznego.
Elektrozawór ma 2 złącza 1/4“ i 1 złącze 1/8“.
Ciśnienie robocze: 3,5 - 6 barów

Przepływ

Awaryjna
praca ręczne
Śruba
szczelina

Ciśnienie robocze
3,5 - 6 barów
P = króciec 1/4“ do
rurociągu ciśnieniowego
napędu zaworu

Praca z wotląpod ciśnieniem
(1) zawór ocierający
(2) filtr
(3) zawór zwrotny
(4) trójnik Z manometrem

R1 = króciec 1/8“ do
odpływu z
3/2-drogowego
elektrozaworu
(1 x objętość skokowa)

Jednostka instalacyjna 3/8“, (1-4)
na miejscu, nr art. 083710

Odpływ

lub ze sprężonym powietrzem

Awaryjne przełączanie ręczne (tylko dla serwisu)

Funkcja ta służy do sprawdzania poprawności działania besgo.
Ręczne przełączenie spowoduje rozpoczęcie płukania wstecznego bez sterowania
automatycznego. Aby ręcznie uruchomić płukanie, obróć śrubę ze szczeliną o 90°
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji «płukanie wsteczne»

Po płukaniu wstecznym czerwona śruba szczelina musi być
pozostawiona w położeniu «Filtr», w przeciwnym razie dojdzie
do opróżnieniä,basenu.

Śruba szczelina

Śruba szczelina

Pozycja «Filtr»
P

Pozycja «płukanie wsteczne»

PL

P
R1

A

PL
R1

A
besgo 07-17
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FR

Inne możliwości z zaworem besgo

■ Automatyczne przełączanie ogrzewania
solarnego z zaworem 4-drogowym

IT

EN

ES

PL
Ószczędność energii i pieniędzy
z 3-drogowym zaworem besgo
■ Oszczędność energii
Legenda:
1 basen
2 odpływ denny
3 filtr
4 pompa

5 zbiornik przelewowy
6 3-drogowy zawór besgo
7 elektrozawór (nie potrzebuje prądu
w czasie oszczędzania energii)
8 odpływ

Przeznaczony tylko do basenów przelewowych.
A Oszczędność energii (odpływ denny)
B Praca normalna (odpływ przez przelew)
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besgo VENTILE, ein Qualitäts-Produkt von Aqua Solar AG

Steuerung:
Commande:
Quadro di comando:
Control:
Cuadro de control:
Sterowanie:

AS Control Plus
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