
 

 

AQUAPHOR WIKING, AQUAPHOR WIKING MIDI, AQUAPHOR WIKING MINI 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Korpusy AQUAPHPOR Wiking używane są wraz z wymiennymi wkładami filtrującymi do oczyszczania 

zimnej i gorącej wody. 

Wymienne wkłady filtrujące posiadają strukturę dwóch położonych współosiowo bloków węglowych 

(CFB). Jest to optymalne połączenie unikalnych włókien AQUALEN i  komponentów granulowanych w 

celu zapewnienia najwyższej wydajności w usuwaniu różnych zanieczyszczeń z wody. 

Korpusy Wiking produkowane są w trzech różnych rozmiarach: Aquaphor Wiking, Aquaphor Wiking 

Midi, Aquaphor Wiking Mini. 

 

W zależności od zastosowanych wkładów filtrujących, filtr Aquaphor Wiking może spełniać różne 

zadania w dziedzinie oczyszczania wody: 

• Wymienny wkład filtrujący B520-13 (B515-13 i B505-13) do wstępnego oczyszczania zimnej 

wody – usuwa aktywny chlor, związki organiczne, metale ciężkie, osady, piasek i cząstki rdzy. 

• Wymienny wkład filtrujący B520-14 (B515-14, B505-14) do wstępnego oczyszczania gorącej 

wody – usuwa związki organiczne, metale ciężkie, osady i cząstki rdzy. 

• Wymienny  wkład filtrujący 5150 Plus (150 Midi) do uzdatniania wody pitnej – usuwa nawet 

najmniejsze cząsteczki chloru, związki organiczne, metale ciężkie, osady, piasek i cząstki rdzy. 

 

Tab. 1. Modele Aquaphor Wiking 

Przeznaczenie Oczyszczanie wstępne 

wody zimnej* 

Oczyszczanie wstępne 

wody gorącej* 

Uzdatnianie zimnej 

wody pitnej* 

Rodzaj zanieczyszczeń Zanieczyszczenia 

mechaniczne, cząstki 

rdzy, aktywny chlor, 

związki organiczne 

(fenol, benzen, metale 

ciężkie) 

Zanieczyszczenia 

mechaniczne, cząstki 

rdzy, związki 

organiczne (fenol, 

benzen, metale 

ciężkie) 

Zanieczyszczenia 

mechaniczne, > 1μm 

Cząstki rdzy, > 80% 

Aktywny chlor, > 90% 

Związki organiczne: 

fenol, benzen, > 90% 

metale ciężkie, > 90% 

Typ 

wkładu do 

korpusu. 

Zalecana 

prędkość 

przepływu 

(L/min) 

Wydajność 

wkładu (L) 

Aquaphor 

Wiking 

B520-13 

25L/min 

100000 L 

B520-14 

25 L/min 

50 000 L 

B150 Plus 

10 L/min 

40 000 L 

Aquaphor 

Wiking 

Midi 

B515-13 

15 L/min 

60 000 L 

B515-14 

15 L/min 

30 000 L 

B150 Midi 

7 L/min 

25 000 L 

Aquaphor 

Wiking 

Mini 

B505-13 

10 L/min 

30 000 L 

B505-14 

10 L/min 

15 000 L 

----- 

* Efektywność oczyszczania wstępnego zależy od jakości wody 

 

 

 

 

 



Tab. 2. Wymiary 

Typ obudowy  Aquaphor Wiking Aquaphor Wiking Midi Aquaphor Wiking Mini 

Ogólne wymiary 

obudowy filtra 
180/595 180/425 180/255 

Maksymalne ciśnienie 

pracy (bar/psi) 
0,65 (6,3) 

Masa (kg) 4,0 3,4 2,7 

 

Komplet zawiera: 

Filtr (zmontowana obudowa)  1 

Uchwyt   1 

Krócieć przyłączeniowy  2 

Instrukcja   1 

Opakowanie   1 

INSTALACJA OBUDOWY FILTRA 

- odłączyć zasilanie wody i zredukować ciśnienie; 

- wyznaczyć odpowiednie miejsce do zamontowania uchwytu (1). Zapewnić ok. 20 mm pod obudową  

w celu umożliwienia wymiany lub serwisowania filtra; 

UWAGA: obciążenie robocze uchwytu wynosi ok. 15 kg; 

- zdjąć uchwyt z obudowy filtra; 

- wywiercić otwór w wyznaczonym miejscu i zamocować uchwyt na ścianie; 

- umieścić wkład w obudowie, zmontować filtr i zamocować na uchwycie.  

PO ZAINSTALOWANIU NOWEGO SYSTEMU 

- włączyć zasilanie wody; 

- powoli otworzyć zawór zimnej wody w celu wyregulowania zalecanego przepływu; 

- filtr jest gotowy do użycia. 

SERWISOWANIE 

- zakręcić zasilanie wody i zredukować ciśnienie; 

- odkręcić śrubę (6), zdjąć mocowanie (5) z uchwytu (1); 

- zdjąć filtr z uchwytu (1), wylać nadmiar wody; 

- umyć górną część obudowy, gumowe uszczelki (8) i plastikową obręcz (9) z  brudu; 

- umieścić nowy wkład filtrujący; 

- założyć filtr, zapewnić odpowiednie umiejscowienie uszczelek (8) w obręczy (9) oraz obręczy (9) w 

dolnej części obudowy; 

- umieścić opaskę na obudowie i dokręcić pokrętło (7) do zatrzymania; 

- umieścić zmontowany filtr w uchwycie (1); 

UWAGA: PODŁĄCZYĆ FILTR ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA KORPUSIE 

-  odkręcić zasilanie wody, upewnić się że nie występują przecieki; 

WYMIENIAĆ WKŁADY FILTRUJĄCE W ODPOWIEDNIM CZASIE 

UWAGA: Filtr powinien być zainstalowany przez specjalnie wyszkolone osoby.  

Jeśli filtr nie był używany przed dłużej niż 7 dni, odprowadzać filtrowaną wodę przez 5 min do 

odpływu. 

Używać jedynie świeżo przefiltrowanej wody. 

Nie wystawiać filtra na działanie niskich i wysokich temperatur.  

Chronić przed uderzeniami i upadkami. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARANCJA: 

Okres gwarancyjny korpusu AQUAPHOR WIKING wynosi 2 lata od daty zakupu. 

Okres użyteczności korpusu AQUAPHOR WIKING wynosi 10 lat od daty zakupu. 

Po zakończeniu okresu użyteczności, korpus filtra AQUAPHOR WIKING należy wymienić. Korzystanie z 

korpusu po upływie czasu jego pracy może doprowadzić do utarty szczelności. 

  

 

 

Producent:    Importer: 

AQUAPHOR Corp.   Aquaphor Poland Sp. z o.o. 

 ul. Pionierskaja 29   ul. Marszałkowska 80 

 St. Petersburg, 197110, Rosja  00-517 Warszawa 

 http://www.aquaphor.com   tel: 22 870 24 32, fax: 22 616 25 83 

     aquaphor@aquaphor.pl 

     http://www.aquaphor.pl  

System zarządzania jakością firmy AQUAPHOR jest certyfikowany przez TUV NORD CERT 

(Niemcy)   

zgodnie z ISO 9001-2008. 

      

Posiada atest PZH. 

 

 

 

 


