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Cleantower Optisystem 6000 

 
 

1 Общи положения 

Това ръководство за експлоатация описва структурата, функцията и работата на Cleantower 

Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 от Fidica GmbH & Co. KG. 

Ръководството за експлоатация трябва да се прочете преди първоначалната експлоатация! 

Компанията FIDICA GmbH & Co. KG си запазва правото да променя части от тези документи или 

части от съдържащите се в него данни по всяко време. 

Сглобяването, удължаването, настройките, промените или ремонтите може да се извършват  само от 

производителя или от упълномощени от него лица. В случай на неизправност, на ваше разположение 

е услугата Fidica GmbH & Co. KG. 

Fidica GmbH & Co. KG 
Kurfürst-Eppstein-Ring 2 
D-63877 Sailauf, Germany 
Phone: +49 6069 / 99668-0 
Fax: +49 6069 / 99668-168 
E-Mail: info@fidica.de 
Web: www.fidica.de 

 

2 Дистрибуция 
Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 се произвеждат от FIDICA GmbH & Co. 
KG и се разпространяват от Christian Ruhs. 

 
Handelsvertretung Christian Ruhs 
An der Südbrücke 12 
63839 Kleinwallstadt, Germany 

 
Phone: +49 6022/509349 
Fax: +49 6022/509352 
E-Mail: christian.ruhs@cleantower.de 

 
 

3 Декларация за съответствие 

Производителят Fidica GmbH & Co. KG, 63877 Sailauf (Germany) декларира, че оборудването 
отговаря на всички изисквания на Machinery Directive (2006/42/EC) и на Pressure Equipment 
Directive (2014/68/EU). 

 
Други приложими стандарти: EN ISO 12100:2010 and EN ISO 4414:2010. 

mailto:info@fidica.de
http://www.fidica.de/
mailto:christian.ruhs@cleantower.de
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4 Употреба по предназначение 
Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 могат да се използват само за изплакване и 
изпитване под налягане на вериги за контрол на температурата (напр. Инжекционни форми, 
топлообменници или нагреватели), както е описано в това ръководство. 

Предупредителните значи трябва да се съблюдават 
 

5 Предупредителни значи 
 
 

Символ Значение 
 

 
 

 

ОПАСНОСТ ! 
Непосредствена опасност! Неспазването на това предупреждение може да 
доведе до смърт или сериозно нараняване. 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Възможна непосредствена опасност! Неспазването на това предупреждение 
може да доведе до сериозни наранявания. 

 

 
 
 

ВНИМАНИЕ ! 
         Опасна ситуация! Неспазването на това предупреждение може да доведе до 

нараняване или повреда на имуществото. 
 
 
 

Да се вземат под внимание следните предупреждения: 
 
 
 

ВНИМАНИЕ ! 
         Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 могат да се 

експлоатират само при посочените условия (вж. Глава 8, Технически данни). 
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ВНИМАНИЕ ! 
Когато работите с Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000, 
трябва винаги да се спазват правилата за безопасност на използваната среда за 
изплакване. Лични предпазни средства (ЛПС) като защитни 
  облекло, ръкавици, предпазна каска, неплъзгащи се обувки, защита на слуха и 

предпазни очила.  
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ ! 

         Инсталациите и приложенията, които се отклоняват от описанието, 
изискват изричното одобрение от Fidica GmbH & Co. KG. 

 
 
 
 

ОПАСНОСТ ! 
Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 не трябва да работят в 
опасни зони (експлозивни зони). 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Прилагат се разпоредбите за предотвратяване на произшествия при работа с опасни 
вещества. 

 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Връзката за подаване на сгъстен въздух трябва да е достъпна през цялото време, 
така че да може да се изключи директно при спешни случаи. 
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6 Описание на устройството  
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
6.1 Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 

 
Cleantower Optisystem 4500 се състои от резервоар и помпа, които позволяват изплакване на верига с 
помощта на тръби и маркучи. Процесът се контролира от пневматични и хидравлични клапани и 
регулатори на налягането. 
 
Cleantower Optisystem 6000 има допълнителен резервоар в допълнение към резервоара за изплакване, 
който може да се напълни с консервант. Комбиниращият клапан "изплакване / консервация" може да се 
използва за превключване между двата резервоара. 
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6.2 Диаграма на потока Cleantower Optisystem 4500 

 
Cleantower Optisystem 4500 10.5 Вентил Продухване 
1 Преливен резервоар 100l 10.6 Вентил Тест за налягане 
2 Помпа 10.7 Възпратен клапан Продухване 
3 Пневматичен мотор 10.8 Възвратен клапан Тест за налягане 
4 Възвратен клапан 10.9 Манометър Тест за налягане 
5 Хидравличен вентил Вход 11 Конектори Кръг 
6 Макара за маркуча 12 Конектор за въздух 
7 Кръг за промиване 13 Хидравлиен вентил Изход 
8 Макара за маркуча 14 Източване 
9 Филтър 15 Вентил за изпускане на налягането  
10 Пневматичен агрегат  
10.1 Регулатор за налягане Помпо 
10.2 Регулатор за нагряване Продухване 
10.3 Регулатор за нагряване тест за налягане 
10.4 Вентил Помпа 
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6.3 Диаграма на потока Cleantower Optisystem 6000 

 
 
 

Cleantower Optisystem 6000 10.5 Ball valve: blow-out 
1 Rinse Tank 100l 10.6 Ball valve: pressure test 
2 Pump 10.7 Non-return valve: blow-out 
3 Compressed air motor 10.8 Non-return valve: pressure-test 
4 Non-return valve 10.9 Manometer (gauge) pressure-test 
5 Ball valve: Flow line 11 Connectors Circuit 
6 Hose reel 12 Connector Compressed Air 
7 Circuit to be cleaned 13 Ball valve: return Line 
8 Hose reel 14 Drain 
9 Filter 15 Ball valve: pressure relief 
10.1 Pressure regulator: pump 17 Conservation tank 
10.2 Pressure regulator: blow-out  
10.3 Pressure regulator: pressure test 
10.4 Ball valve: pump 
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6.4 Елементи 
6.4.1 Хидравлика и пневматика 

 

Вентил ПОМПА 10.4 Вентил 
ПРОДУХВАНЕ 10.5 

Вентил ТЕСТ НА 
НАЛЯГАНЕ 10.6 
 

 Регулатор 
Продухване 10.2 

Регулатор 
Тест на 
налягане  10.3 

Вентил 
ИЗПУСКАНЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО 15 

Въздух Хидравличен 
вентил 

   

Манометър 
Тест на налягане 10.9 

Хидравличен вентил 
ИЗХОД  (13) 
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6.4.2 Сферичен кран за изпускане: Изплакване - Консервация (само 
Cleantower Optisystem 6000) 

 
 

7 Операции 
 

7.1 Пуск 
 

ВНИМАНИЕ ! 

B Преди започване на работа е важно да се осигури безопасна стойка за 
Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 и заключването 
на ролките от страната на оператора трябва да бъде активирано. Не 
работете с машината под наклон! 

 
 

ВНИМАНИЕ ! 

Проверявайте редовно подаващите линии за сгъстен въздух и винтовите връзки за 
херметичност и течове. 

 
 
Преди въвеждане в експлоатация прочетете инструкциите за експлоатация и инструкциите за 
безопасност, спазвайте ги (!) И ги съхранявайте на сигурно място. 
 
Преди всяка връзка Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 трябва да бъдат 
поставени в основно положение! 
 
Връзката за сгъстен въздух към Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 
трябва да се направи от специалист.

Сферичен кран, 
изплакване и консервация 
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7.2 Основни позиции 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
Четирите сферични крана (10.4, 10.5, 10.6 и 15) трябва да бъдат "затворени" хоризонтално. Потокът на 
хидравличния сферичен кран (5) трябва да е в хоризонтално положение "Отворено", а връщащият 
хидравличен сферичен кран (13) във вертикално положение "Отворен". 
 
Настройте помпата на регулатора на налягането (10.1) на стойност под 6 бара, издухването на 
регулатора на налягане (10.2) на стойност под 4 бара и изпитването на налягането на регулатора на 
налягане (10.3) на стойност под 2 бара. 
 
Вижте раздел 6.3.1 - Хидравлика и пневматика. 
 
Cleantower Optisystem 6000 само: Потокът на хидравличния 3-посочен сферичен кран (16) Изплакване / 
Консервация трябва да бъде настроен на „Изплакване“. 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Ако веригата, която трябва да се почисти, е разположена над връзките 
на потока за връщане и / или връщане и / или ако количеството среда в 
изплакващата верига надвишава допустимото количество на един от 
резервоарите, хидравличните сферични кранове трябва да текат и 
връщат поток 5, 13 винаги да се затварят в позиция за почивка, тъй като 
преливането на резервоарите от средата, която тече обратно, не може 
да бъде предотвратено. 
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7.3 Пълнене на резервоарите 
 

Резервоарите се пълнят след като се развъртят капачките. 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

За да се предотврати обратно замърсяване в съответствие с EN1717, пълненето с 
питейна вода трябва да се извършва само под наблюдение с безплатен вход! Никога 
пълнене без надзор без свободно падане! 

 
 
 

ВНИМАНИЕ ! 

Когато пълните резервоарите, разтвор може да излезе, ако резервоарът е препълнен! 
Пълненето и изпразването на резервоара винаги трябва да се контролира! 

 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

При добавяне на химикали трябва да се внимава да не се разлее течност. Не бръквайте в резервоара. 
Необходимо е внимателно боравене с химикалите, за да се избегнат химически изгаряния! Използвайте 
ЛПС вижте глава 10! 
 

 
 

 
Резервоарът за изплакване (1) може да се напълни с максимум 100L през отвора на резервоара. Скала за ниво е 
разположена от лявата страна на Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000. Резервоарът за 
съхранение на Cleantower Optisystem 6000 може да бъде напълнен с максимум 18 литра. 
 
След всяко пълнене съответната капачка на резервоара трябва незабавно да се затвори.

Резервоар за консервация 18l  (17) (само Cleantower 6000 

Изплакващ 100l (1) 
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7.4 Свързване 
 

ВНИМАНИЕ ! 
При размяна на връзките  (ВХОД / ИЗХОД) може да изтече препарат! 
Преди свързване се уверете, че налягането в кръговете е освободено! 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Не превишавайте допустимото работно налягане! Вижте Глава 9 ! 

 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Винаги проверявайте свързващите маркучи и съединителите на Cleantower Optisystem 4500 и 
Cleantower Optisystem 6000 и веригата за контрол на температурата, преди да започнете да изплаквате, 
да чупите или издухвате гранули. 
 
 
 
Свържете внимателно изходът за въздух на Cleantower 
Optisystem 5000 с мрежата за сгъстен въздух. Настройте 
регулаторът за налягане на помпата на по-малко от 6 bar, 
регулаторът за продухване (10.2) на по-малко от 4 bar, а 
регулаторът за проверка на налягането (10.3) на по-малко от 2 
bar. Свържете издърпващите се макучи към темпериращия кръг.



FIDICA GmbH & Co. KG 
 

 THB-GA- 
Cleantower_Optisystem_4500_6000_Rev_D_20180828_BG.docx Page 14 of 34 

 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 

7.5 Почистване с Cleanpower 10 
 

ОПАСНОСТ ! 
Когато използвате Cleanpower 10, винаги носете ръкавици и предпазни 
очила! Опасност от пръски! 
 
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите! 
Никога не използвайте Cleanpower 10 неразреден директно за 
почистване! Спазвайте информационния лист за безопасност 
Cleanpower 
10!

 

 
 
Изпразнете охлаждащия кръг, който трябва да се почисти, докато остане непомпаем обем. Установете 
основната позиция на Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000 (вж. Глава 7.2). 
 
Напълнете резервоара за изплакване с вода и добавете прибл. 5% от напълненото количество с 
Cleanpower 10. 
Свържете потока и връщането на маркучите на Cleantower Optisystem 4500 или Cleantower Optisystem 
6000 със съответните връзки на охладителната верига и отворете сферичния кран "Помпа". Проверете 
връзките за течове!  
След изстиване на охладителната система в продължение на няколко минути, обемът в резервоара 
може да се презаточи с Cleanpower10, докато се достигне PH стойност 1-2. 

 
ВНИМАНИЕ: 

        Ако във водоносната верига присъстват цветни метали, с Cleanpower 10 
могат да се добавят само максимум 5% от напълненото количество. 

 

Ако стойността на PH е стабилна на 1-2, изплакването може да се стартира (глава 7.6.1) или да се 
изплакне в автоматичен режим (само Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000, вижте 
глава 7.6.2). Препоръчително време за изплакване, максимум 2-3 часа.  

 
ВНИМАНИЕ ! 
Неутрализирането на мръсната вода в резервоара за изплакване с 
Cleanpower Neutral 20 не е разрешено. Процесът на неутрализация води 
до високи температури и уредът също може да бъде повреден от 
валежите. 

Ако е необходима неутрализация на отпадъчните води, това трябва да 
се направи извън Cleantower Optisystem 4500 или Cleantower Optisystem 
6000 в отделен резервоар. 
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7.6 Функции 
 

7.6.1 Промиване 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ ! 
The Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower Optisystem 6000 
трябва да работи само със затворен капак на резервоара! 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Задължително се уверете, че двата хидравлични 3-пътни вентила (ВХОД 
и ИЗХОД 16, 17) са на позиция „ПРОМИВАНЕ“. 

 

 
 
С функцията „Промиване“ почистващият препарат се изпомпва в темпериращия кръг. Обикновено, 
за това не е необходимо силно налягане. 
 
Промиващият процес се стартира чрез отваряне на хидравличния вентил ВХОД (5) (хоризонтална 
позиция), хидравличния вентил ИЗХОД (13) (вертикална позиция) и вентила ПОМПА (10.4) 
(вертикална позиция). В случай, че някой от трите вентила бъде затворен, промиващият процес 
спира. При отваряне, той тръгва отново. За да спрете окончателно промиването, първо затворете 
вентила ПОМПА (10.4), след това хидравличния вентил ВХОД (5) и накрая хидравличния вентил 
ИЗХОД (13). В противен случай ще остане налягане между входа и изхода. След приключване на 
промиващия процес върнете машината в неутрално положение (вж. Раздел 7.2). 
 
 

7.6.2 Продухване 
 
 
Функцията „Продухване“ е възможна в режимите Промиване и Консервиране (хидравлични 3-
пътни вентила 16 и 17) и освобождава темпериращия кръг, посредством сгъстен въздух, от 
използвания препарат. 
 
Завъртете хидравличния вентил ВХОД (5) в хоризонтална, а  хидравличния вентил ИЗХОД (13) 
във вертикална позиция. По време на целия процес хидравличните вентили остават отворени. В 
противен случай, ще се създаде налягане в хидравличната система. Продухващият процес се 
стартира с отваряне на вентила ПРОДУХВАНЕ (10.5) (вертикална позиция). За да го изключите, 
затворете вентила ПРОДУХВАНЕ (10.5) (хоризонтална позиция). 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Cleantower Optisystem 6000:Преди да преминете към различен режим на работа, 
изплакване и консервиране (хидравличен поток на сферичния кран (16) 
изплакване / консервиране), трябва да се спазва минимално време на издухване 
от 60 секунди при налягане от 6 бара. 
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След приключване на продухващия процес изхвърлете остатъчната течност от филтърната 
кутия. Носете ЛПС. Задължително да се спазват екологичното законодателство (вж. Раздел 
9) и информационните листове за безопасност на използваната химия! След приключване 
на прдухващия процес върнете машината в неутрално положение (вж. Раздел 7.2). 

 
7.6.3 Тест на налягането 

 
Функцията „Тест на налягането“ позволява чрез въздух да се открият течове в празния 
темпериращ кръг. 
 
Функцията е възможна само в режим Промиване. 
 
При тази функция, хидравличният вентил ВХОД (5) (вертиклана позиция) остава затворен през 
цялото време. Първоначално хидравличният вентил ИЗХОД (13) (хоризонтална позиция) също е 
затворен. На Регулатора за Тест на налягането (10.3) ще се появи с около 1 bar по ниска 
стойност от тази, предвидена за теста. Чрез отваряне на вентила ТЕСТ НА НАЛЯГАНЕ (10.6) 
(вертикална позиция) затвореният темпериращ кръг се поставя под налягане. Показаната на 
манометъра Тест на налягането (10.9) стойност може да бъде увеличена до желаната стойност 
чрез Регулатора Тест на налягането (10.3). В случай, че след затваряне на вентила ТЕСТ НА 
НАЛЯГАНЕ (10.6) (хоризонтална позиция) налягането спада, това означава, че има утечка. За да 
прекратите теста на налягането, внимателно отворете хидравличния вентил ИЗХОД (13) 
(вертикална позиция) и изпуснете въздуха в резервоара. След приключване на процеса върнете 
машината в неутрално положение (вж. Раздел 7.2). Тест на налягането до max. 6 bar. През първите 
10 минути е възможен спад на налягането с 0,5 bar. 
 

7.6.4 Консервиране (само Cleantower Optisystem 6000) 

ВНИМАНИЕ ! 
Задължително се уверете, че двата хидравлични 3-пътни вентила (ВХОД и 
ИЗХОД 16, 17) са на позиция „КОНСЕРВИРАНЕ“. 
. 

 
 

Консервиращият процес се стартира чрез отваряне на хидравличния вентил ВХОД (5) 
(хоризонтална позиция), хидравличния вентил ИЗХОД (13) (вертикална позиция) и вентила 
ПОМПА 10.4 (вертикална позиция). В случай, че някой от трите вентила бъде затворен, 
консервиращият процес спира. При отваряне, той тръгва отново. За да спрете окончателно 
процеса, първо затворете вентила ПОМПА (10.4), след това хидравличния вентил ВХОД (5) и 
накрая хидравличния вентил ИЗХОД (13). В противен случай ще остане налягане между входа и 
изхода. След приключване на процеса върнете машината в неутрално положение (вж. Раздел 
7.2). 

 
7.6.5 Режим на източване на изплакване 
С функцията "Empty", средата може да бъде изпомпана изцяло  
или частично от резервоара за изплакване (1), напр. в  
канализацията (Внимание! Трябва да се спазват екологичните  
разпоредби!) или обратно в подходящ контейнер. За тази цел се  
предлага допълнителна дюза, която може да бъде 
свързана към съединителя на маркуча. 
Настройте изплакването / запазването на хидравличния 
3-посочен сферичен кран (16) на "Изплакване", както е показано
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Муфтовете за маркучи не са свързани към веригата за регулиране на температурата. Поточният маркуч 
е свързан към дюзата. Багажникът на накрайника е безопасно вкаран в подходящ отвор (цевта, 
канализацията). 
Отворете потока на хидравличния сферичен кран (5) (хоризонтално положение) "Отворено". Изтичането 
се стартира чрез отваряне на помпата на сферичния кран 10.4 (хоризонтално положение). Чрез 
натискане на лоста на дюзата потокът се освобождава, като се освобождава отново се спира. След 
приключване на процеса на изпразване първо затворете помпата на сферичния кран 10.4 (вертикално 
положение), след това затворете дюзата. Възстановете основното положение (вижте глава 7.2). 
 

7.6.5 Изпразване след консервиран (Cleantower Optisystem 6000 ) 
 
Функцията „Изпразване“ позволява изцяло или 
частично изпомпване на почистващия препарат от 
резервоара (1), напр. в канализацията (Внимание! 
Задължително спазвайте екологичното 
законодателство!), или в подходящи съдове. За 
тази цел, опционално се предлага пистолет за 
източване, който се свързва към накрайника на 
маркуча. 
 
Накрайниците на маркучите не се свързват с 
темпериращия кръг. Маркучът ВХОД се свързва с 
пистолета за източване. Дюзата на пистолета се 
поставя в подходящ безопасен отвор 
(варел, канализация). Хидравличните 3-пътни вентили се поставят в позиция КОНСЕРВИРАНЕ, 
както е показано на изображението. Отворете хидравличния вентил ВХОД (5) (хоризонтална 
позиция). Изпразването започва след отваряне на вентила ПОМПА 10.4 (хоризонтална позиция) и 
натискане на лоста на постолета. При отпускане на лоста, изтичането спира. След приключване на 
източването, първо затворете вентила ПОМПА  (10.4) (вертикална позиция) и след това 
изключете пистолета. Върнете машината в неутрално положение (вж. Раздел 7.2). 

 
 
 

7.6.6 Изпускане на налягането 
Удобната функция „Изпускане на налягането“ е възможна и в двата режима на работа. Чрез 
вентила ИЗПУСКАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО (15) се освобождава налягането в системата, преди да 
бъдат разкачени връзките. Това може да е необходимо, ако въпреки високото налягане системата 
не е свободно проходима, не е свързана към темпериращ кръг или тръбите са били поставени под 
налягане преди да бъдат свързани. По този начин машината изцяло се освобождава и се 
намалява рискът от разпръскване на промиващия разтвор. Евентуално остатъчно количество в 
тръбите се отвежда към резервоара 100 л (1)! 
Първо поставете вентилите в неутрално положение (вж. Раздел 5.3). Връзките остават 
непроменени (свързани или разкачени). С отваряне на венитила ИЗПУСКАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО 
(15) остатъчното налягане за отвежда към резервоара. Върнете машината в неутрално положение 
(вж. Раздел 5.3). 
 
 
По време на промиване, вентилът ИЗПУСКАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО (15) трябва да бъде 
затворен, в противен случай, почистващият разтвор ще се върне в резервоара 100l (1). 
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7.6.7 Почистване на филтъра 
 
 
 

 

 
Внимание 
Да не се почиства със сгъстен въздух! Опасност от авария! 

 
 

 
 

 
Внимание 
Да се спазват указанията за безопасност на използваното почистващо 
средство. Препоръчва се носенето на лични предпазни средства като 
защитно облекло, ръкавици, каска, обувки, устойчиви на подхлъзване, 
антифони и предпазни очила. Вж. Раздел 9! 

 
 

 
 

 

Внимание 
Да се спазва екологичното законодателство! 

 
 
 
Мрежестият филтър трябва  да се почиства редовно и при прекомерно замърсяване (вж. Раздел 8 
Ремонт и поддръжка). Голяма част от течността във филтърната кутия се издухва с функцията 
Продухване (вж. Раздел 5.6.2). Поставете Cleantower Optisystem 5000 в неутрално положение (вж. 
Раздел 5.3). С помощта на ключа, внимателно отворете и ръчно развъртете вертикално филтърната 
кутия. Внимателно извадете мрежестия филтър. Носете ЛПС и изхвърлете остатъчната течност. 
Задължително да се спазват екологичните предписания (вж. Раздел 9) и информационните листове за 
безопасност на използваната химия! Измийте филтъра внимателно под течаща вода (Внимание! 
Безопасност! Околна среда!). След почистване, поставете филтъра обратно в кутията и я завъртете за 
държача. Внимателно затегнете филтърната кутия с помощта на ключа. Машината е готова за работа. 
 
Внимание: Мрежестият филтър трябва да стои плътно в кутията. В случай, че в разтвора или резервоара 
се събират твърди вещества или частици, поставете по-силни уплътнения или по-фин филтър.5.7 Филтър 
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8 Обхват на доставката 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 

Name Quantity 
Cleantower Optisystem 4500 or 
Cleantower Optisystem 6000 

1 

Пистолет за източване опция 

Преходна връзка Z802/9/13 опция 

Ключ за филтър 1 

Техническо ръководство 1 
 
 

9 Технически данни  
 

9.1 Общи 
 
 

Max. Впръскване (l/min) Max. flow rate (l/min) 10 

Max. Налягане (bar) Max. Pumping pressure (bar) 6 

Max. Работно налягане (bar) Max. Input pressure (bar) 6 

Max. Обем на промивния 
резервоар (l) 

Max. rinsing tank volume (l) 100 

Max. Обем на консервиращия 
резервоар (l) 

Max. conservation tank volume (l) 18 

Max. Дължина на изтегляне на 
маркучите (m) 

Max. extendable hose length (m) 5 

Разредка на филтъра (µm) Filter Mesh size (µm) 100 

Височина (mm) Height (mm) 1190 

Ширина (mm) Width (mm) 528 

Дължина (mm) Length (mm) 790 

Тегло (kg) (празно) Weight (kg) (empty) 67 
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9.2 Експлоатационни условия 
Клапанът за контрол на въздуха е предназначен за обезмаслен въздух. Не се разрешава приток на 
масло в сгъстения въздух. Максималното работно налягане е 6 bar. За предпазване на помпата се 
препоръчва поставянето на филтър с 5 µm във входа за въздух. Замърсявания в сгъстения въздух 
могат да доведат до повреда на помпата. Препоръчително качество на въздуха съгласно ISO 8573: 
 
Клас 3 за вещества (макс. размер на частиците 5 µm, макс, плътност на частиците 5 mg/m³) Наредба за 
качеството на водата 
Клас 3 за масло (макс. концентрация на масла 1 mg/m³) 
 
 

Пневматично свързване  Max. 6 bar 

Температура на околната среда  5°- 60°C 

Качество на въздуха PN-ISO-8573 
за частици 
за вода 
за масло 

Клас 3 
Наредба за качеството на водата 

Клас 3 
  

 
 

9.3 Транспорт и съхранение 
 

ВНИМАНИЕ ! 
 

Машината да се транспортира и мести само когато е напълно празна! 

Тъй като Cleantower не съдържа външна опаковка, тя трябва да бъде защитена от удар, независимо 
движение и повреда по време на транспортиране. Не е достатъчно да се задействат ролковите 
спирачки. 
 
 

Влажност на въздуха 35 - 85 % 

Околна тепература 20°bis + 50°C 

Да не се накланя  

Да не се обръща  

Да не се изпуска   
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9.4 Унищожаване 
 След изтичане на жизнения цикъл машината да се унищожи съгласно действащите 
законови разпоредби. 

 
 

9.5 Указателна табела 
 
 
 

Cleantower Optisystem 4500 
Pneumatischer max. 6 bar  

Anschluss  FIDICA GmbH & Co. KG 
Gewicht (leer) 67 kg Kurfürst-Eppstein-Ring 2 

D-63877 Sailauf  181F0001 Germany 
Baujahr 2018 +49 (0) 6093 – 99668 0 

info@fidica.de 
AC-Code 000CO4500 

   
 
 

Cleantower Optisystem 6000 
Pneumatischer max. 6 bar  

Anschluss  FIDICA GmbH & Co. KG 
Gewicht (leer) 67 kg Kurfürst-Eppstein-Ring 2 

D-63877 Sailauf  183F0001 Germany 
Baujahr 2018 +49 (0) 6093 – 99668 0 

info@fidica.de 
AC-Code 000CO6000 

   
 
 
 

Адрес на производителя: 

FIDICA GmbH & Co. KG 
63877 Sailauf 
Kurfürst-Eppstein-Ring 2 
Germany 

Phone: +49 (0) 6093 -99668 0 
Fax: +49 (0) 6093 -99668 168 

 
 

Серийният номер се състои от номер на машината (първите 3 
цифри), код на производителя (4-та цифра) и пореден номер за 
всяка машина (последните 4 цифри) 

mailto:info@fidica.de
mailto:info@fidica.de
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10 Ремонт и поддръжка 
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ВНИМАНИЕ ! 
При ремонтни дейности Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower 
Optisystem 6000 и при неизползване, винаги изключвайте от 
мрежата за сгъстен въздух 

 
 

 

ВНИМАНИЕ ! 

По време на работата по поддръжката на Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower 
Optisystem 6000 трябва да се спазват безопасно разстояние от най-малко 1 м от 
околната среда. 

 
 

 

Внимание 
 

Да се използва предпазно оборудване (вж. Раздел 9) 
 

Да се носят предпазни ръкавици, за да се избегне контакт на 
почистващото средство с кожата. 

 
При работа с почистваща химия (вж. Раздел 9) 

 
Да се носят защитни очила! Да се събюдават указанията за безопасност 
на използваните почистващи средства! 

 
При контакт с киселина: 

 
Очи: веднага да се изплакне под течаща вода 15 минути. 
Кожа: да се неутрализира със сапун под течаща вода. 
Поглъщане: да не се предизвиква повръщане, а да се пие много вода 
(негазирана). Да се потърси медицинска помощ 

 

 
 
• Мрежестият филтър да се почиства под течаща вода след всяка употреба 
• The Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower Optisystem 6000 трябва да се измива с вода 

след всяка употреба или при по-силни замърсявания. За тази цел, свържете заедно маркучите 
„ВХОД“ и „ИЗХОД“. Почистете Cleantower с чиста вода за около 30 минути. По време на 
почистването, превключвайте многократно вентилите ВХОД (5) и ИЗХОД (13) на позиции 
„ОТВОРЕН“ и „ЗАТВОРЕН“, за да могат и те да бъдат почистени. 

 
• При необичайно силни замърсявания, мрежестият филтър трябва да се почисти 

преждевременно. 
 
 
• Уверете се, че използвате правилният филтър, в зависимост от степента на замърсяване 

или употребата. Различни варианти на филтри ще откриете в Раздел 10 Резервна части. 
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• Маркучите трябва да се контролират преди всяка употреба. При наранявания или най-
късно след 2 години трябва да бъдат подменени. 

•  Пневматичните маркучи трябва да се проверяват ежегодно за повреди и при 
необходимост да се подменят. Използвайте оригинален маркуч (FESTO PUN-H-6X1 макс. 
10 бара) или еквивалент. 

 
• Мястото за съхранение на Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower Optisystem 6000 

трябва да е сухо и защиетено от замръзване. 
 
 
 

11 Информатични знаци и символи 
 

 
 

Ел. напрежение 

 Запознайте се и следвайте инструкциите 

 използвайте защитни очила 
 
 

 

Използвайте защитни ръкавици 

 
max. 6 bar 

Не трябва да се прилагат повече от 6 бара към връзката за сгъстен 
въздух. 

 След изключване на подаването на сгъстен въздух също 
трябва да се извърши освобождаване на налягането. Това е 
единственият начин за облекчаване на уреда от остатъчното 
налягане в пневматичните маркучи. 
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12 Съвместима химия 
 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 

Внимание 
 

Безопасна работа с химията 
 

При работа с химия, да се съблюдават указаниата за употреба на 
производителя: 

 
– Отбелязания срок на годност 
– Указанията за употреба на производителя 
– Условията за съхранение 
– Информационния лист за безопасност 

 
Неправилната употреба на химията (концентрация, температура, срок на 
годност) може да доведе до аварии на машината. 

 
 

 
 

 

Внимание 
 

Съблюдавайте информационните листове за безопаснот на 
използваната химия! Носете защитно оборудване! 

 
За да се избегне контакт на химията с кожата, да се носят предпазни 
ръкавици (за подходящия материал вижте информационния лист за 
безопасност на съответната химия). 

 
Да се носят защитни очила! Да се съблюдават информационните 
листове за безопасност на използваната химия! 

 
 
При контакт с химията: 
 
Очи: веднага да се изплакне под течаща вода 15 минути. 
Кожа: да се неутрализира със сапун под течаща вода. 
Поглъщане: да не се предизвиква повръщане, а да се пие много вода 
(негазирана). Да се потърси медицинска помощ. 

 
 

Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower Optisystem 6000 трябва да се използва само с 
описаните в Раздел 10 продукти. При работа с други продукти, гаранцията отпада! Да се 
съблюдава определената концентрация!!! 
 

Преди въвеждане в експлоатация на Cleantower Optisystem 4500 and Cleantower Optisystem 6000 
с почистваща химия, следва да се спазват предписанията съгласно продуктовото описание 
(етикет на тубата и/или техническата информация)!  Неспазване на спецификацията води до 
смущения или цялостен отказ на машината! При неспазване на спецификацията гаранцията 
отпада! 

 
Техническа информация и информационни листове за безопасност могат да бъдат изтеглени от 
нашата интернет страница. 
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12.1 Cleanpower  

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 
Cleanpower 10 е нашият високоефективен препарат за почистване на котлен камък за 
охладителни системи. Той е непенлив, разтваря котлен камък, ръжда и други отлагания, като 
същевременно съдържа специални антикорозионни инхибитори. 
 
 
Cleanpower 10 разфасовка 19,5 кг. Art.-Nr. M12093125 
Cleanpower 10 разфасовка 40 кг. Art.-Nr. M12093120 
Cleanpower 10 разфасовка 270 кг. Art.-Nr. M12093121 
 
 

Cleanpower Neutral 20 
 
Неутрализаторът Cleanpower 20 неутрализира използвания Cleanpower 10-разтвор след 
отстраняването на котления камък и регулира pH-стойността във всички водни системи, напр. 
водата от индустриалните пречиствателни станции. 
 
 
Cleanpower Neutral 20 разфасовка 15л. 
Art.-Nr. M12093130 
Cleanpower Neutral 20 разфасовка 30л. 
Art.-Nr.   M12093131 
 
 

Cleanpower Protect 30 
 
Нашата гама от почистващи препарати се допълва и от комплексното почистващо средство с 
корозионна защита за водни системи. Cleanpower Protect 30 се отличава с изключителни 
консервиращи свойства и икономична употреба и предотвратява образуването на втвърдявяния. 
 
 
Cleanpower Protect 30 разфасовка 15 л Art.-Nr.    M12093140 
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13 Резеврни части 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 

 
 

Zeichnung Artikelnummer Benennung 
  

 
E04000603 

 

Pipe clamp d20 - AKATHERM PP 
700101200 with bracket 

  
 

E06000572 

 

Filter housing 3G SL 10" 1/2" clear/blue w/pr 
IB 

  
 

M12093097 

 
 
Connection piece for ball valve 

  
 

G01000031 

 

Pressure gauge (manometer) 0-6 bar R1/4"- 
rear Ms. d50 

  
 

G09300102 

 
 
Hose reel with mounting plate 

  
 

G09300112 

 
 
Welded non-return valve 

  
 

G09300113 

 
 
Tube welded Cleantower 

  
 

M12093122 

 
 
Roller free running Duetto K W 

  
 

M12093123 

 
 
Roller lockable Duetto KFD W 

 

 
 

M12093000 

 
 
Angle connector PEM 
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M12093001 

 
 
Plug-in angle connector PEM 

  
 

M12093002 

 
 
 
Screw-on connector PEM 

  
 
 

M12093036 

 
 
 
Pressure regulator DR AC 1/4" 12 bar 

  
 

M12093161 

 
 
Screw-in connection, R1/4" - hose D=6mm 

  
 

M12093031 

 
 
Rubber Metal Buffer 15-15-1 

  
 

M12093165 

 
 
Screw-in plug with O-ring, G1/4" - DA=6mm 

  
 

M12093164 

 
 
Angle connection, R1/8" - hose D=6mm 

  
 

M12093034 

 
 
Membrane pump 

  
 

M12093162 

 
 
Angle connection, R1/4" - hose D=6mm 

  
 

M12093166 

 
 
Angle connector for hose 6mm 

  
 

M12093167 

 

T-connector for 6mm hose, nickel-plated 
brass 
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G0930166 

 
 
Check valve Ø6mm PVDF 

  
 

M12093174 

 
 
Holder for ball valve 

  
 

M12093163 

 
 
Mini ball valve, 2x IG 1/4" 

  
 

M12093049 

 
 
Coupling Z80/9 

  
 

M12093168 

 
 
Grader double plug, DA=6mm 

  
 

M12093068 

 
 
Angle hose connector 13, PVDF 

  
 

M12093069 

 
 
Connection piece hose reel 

  
 

M12093070 

 
 
grommet d=20 

  
 

M12093091 

 
 
GF PP-H Ball valve d20 

  
 

M12093094 

 
 
Mounting bracket for ball valve, right 

 

 
 

M12093095 

 
 
Connection for ball valve, right 
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M12093086 

 
 
Connection 1/2" IG to 1/4 IG 

  
 

M12093087 

 
 
Connection 1/2" AG auf 1/4 IG 

  
 

E06000342 

 

Filter insert washable 60 µm 10" milky 
transparent 

  
 

E06000085 

 
 
Filter insert washable 100 µm 10" blue 

  
 

E06000086 

 
 
Filter insert washable 150 µm 10" brown 

  
 

E06000087 

 
 
Filter insert washable 200 µm 10" green 

  
 

E06000088 

 

Filter insert washable 350 µm 10" / 2 pcs. 
grey 

  
 

E06000292 

 
 
Filter key for Filter housing SL 10"/20" 

  
 

M12093057 

 
 
Spacer TM 12x15 

  
 

M12093096 

 
 
Left connection for ball valve 

 

 
 

G09300115 

 
 
Tube welded for ball valve 
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M12093027 

 
 
Pump connection 1/2" to 20 

  
 

M12093037 

 
 
Pipe socket 1/4" 

  
 

M12093038 

 
 
Plug nipple air 1/4" 

  
 

G09300120 

 
 
Nozzle with adapter for coupling Z80/9 

  
 

G09300131 

 
 
Tube welded for ball valve 

  
 

M12093193 

 
 
Straight connector for hose 6mm 

  
 

M12093190 

 
 
Closure for conservation tank 

  
 

M12093188 

 
 
Mounting plate for ball valves 

  
 

M12093185 

 
 
Connection for ball valve 60 lg 

  
 

M12093182 

 
 
Tank connection 

  
 

M12093181 

 
Container connection PP 3/4" with internal 
thread 1/2" 
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G09300126 

 
 
Welded non-return valve 

  
 

G09300121 

 
 
Connection piece short - welded 

  
 

G09300119 

 
 
Riser complete 

  
 

G09300117 

 
 
Conservation tank 
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14 Остраняване на неизправности 
 
 

14.1 Помпата на стартира (backwash pump) 
 
Поставете Cleantower Optisystem 5000 в неутрално положение и 
изключете сгъстения въздух. Отворете вентила ПОМПА. 

Стиснете пръстена в посока конектора и издърпайте шлауха за 
налягане на помпата. 

Затворете отново вентила ПОМПА. 
 

 Издърпайте шлауха с шумозаглушителя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете маркуча за налягане на помпата към изхода 
за въздух. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Чрез вентила ПОМПА, подайте за кратко налягане към помпата. 

Изключете Cleantower Optisystem 5000 от въздуха. Отворете 
вентила ПОМПА и отново разменете макучите. Възстановете 
фабричното състояние на маркучите съгласно Раздел  5.1. 
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15 Ремонти 

Гаранционните ремонти се извършват само от производителя. Р е м о н т и  м о г а т  д а  с е  
и з в ъ р ш в а т  и  д и р е к т н о  о т  к л и е н т а  с а м о  с л е д  р а з г о в о р  с  FIDICA. Гаранционните 
условия не се променят. 
 
Ремонти извън гаранцията трябва да се извършват само от специализиран персонал. 
Неспазването на предписанията за монтаж и настройка, както и неправилното боравене, могат да 
доведат до тежки повреди на  Cleantower Optisystem 4500 и Cleantower Optisystem 6000. При 
съмнение и само след предварителна уговорка, може да изпратите Cleantower Optisystem 4500 и 
Cleantower Optisystem 6000 на доставчика или  FIDICA. 

 
 
 

16 Гаранция 

Гаранцията важи за период от 2 години след доставката. В гаранцията не попадат износващи се 
части като мембранните помпи, купкунги, филтри и макари, вентили и щети, причинени от 
неправилна употреба. (Вижте Общите условия на Fidica). 

 
Гаранцията отпада при неспазване на указанията в това ръководство. 
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17 Версия и промени 

 
 

Инструкция 
Cleantower Optisystem 4500 
Cleantower Optisystem 6000 
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